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ELS FEJEZET.

-A zsidók Sopronban a legrégibb idktl a mohácsi vészig.

1324—1526.

Ezer esztend ! Lüktetve dobog a szivem, midn e

szavakat leirom és a nagy, fenséges, lélekemel nemzeti

ünnepre gondolok ! Valami csudás zsongás vonul a ke-

belbe és megrezegteti a szívnek húrjait. A lélek egy

hatalmas szárnycsapással magas régiókba emelkedik

és elméláz az elmúlt idkön, ezer esztendnek a viszon-

tagságain, melyek e magyar földön átviharozták.

Múlt idk ködhomályába vész a magyarok bejövetele.

Körülbelül 890 körül vonultak be a honfoglalók ez

országba.

Valószín — ámbátor ezt teljes hitelességgel bebizo-

nyítani nem lehet — hogy a honfoglalók táborában

zsidóhitek is voltak, a kik együtt jöttek be az országba

a honszerz magyarokkal. Ugyanis a kozárok törzse a

magyarral rokon, vagy legalább is szoros viszonyban

lev törzs, a 8. században felvette a zsidó hitet. A hon-

foglalók közt pedig voltak kozárok is, tehát valószín-

leg zsidók is.*) A honfoglalást követ évtizedekben már

*) L. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon 22.

és köv. 1. V. ö. Hunfalvi : Magyarország Ethnographiája 518.,

SU. és 226. I.
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teljes bizonyossággal szolhatunk magyar földön

zsidókról.

953-ból maradt reánk egy föltétlenül megbíznati

a historikusok által minden oldalról hitelesnek elismert

okmány, mely világosan bizonyítja, hogy azon idben

Magyarországon már laktak zsidók.

Chaszdai ben [zsák ihn Saprut III. Abderrahman

udvarában Cordováhan él kiváló zsidó államférfiú

értesült arról, hogy a kozárok valóságos zsidó birodal-

mat alkotnak: ezekkel mindenáron szeretett volna

összeköttetésbe jutni, mert az elveszett tíz törzs iva<tóf

kainak tartotta ket. Chaszdai vágya nemsokára betel-

jesedett: egy horvát küldöttség érkezett (.»ó:!-l>an Co ni« »,-

vába, ennek két zsidó tagja, miután meghallotta GháftB*

dainak a kozárokat illet szándékát. így szólnak hozza:

«Add ide nekünk leveledet: mi átadjuk a horvátok

királyának es a te kedvedért el fogja azt küldeni ";

izraelitákhoz, a kik a magyarok országában iáknak.

ezek aztán tovább fogják küldeni Oroszországba

onnnet Nagy-Bulgárországba, míg leveled óhajta-

szerint oda érkezend, a hova szántad.»*)

Foltétlen hitelességgel be van tehát bizonyítva, hogy

953-ban Magyarországon mar zsidók laktak. Ezek

vagy a honfoglalókkal együtt jöttek, vagy pedig már a

honfoglalás eltt laktak Pannóniában.

A zsidók eleinte a hódító magyarok mindennem
jogaival bírtak. Csak késbb következett el a megszorí-

tások, a kivételes törvények ideje.

Voltak a zsidók közt még a követkéz«) századokban

*) Kohu >.: Héber kótforráeok in. ,v köv. 1.
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iß rgyes nevezetes férfiak, a kik hatalmuk ép gazdagsá-

guk által politikai tényezkké váltak és a királyoknak

is nem csekély szolgálatokat tettek.

Egyiknek nevét megemlítem, minthogy ruár közelebb-

rl is érdekel bennünket.

Ez Teba — vagy Téka — zsidó várispán vagy gróí

(comes), ki Endre és Béla királyok alatt tekintélyes

szerepet játszott és a többek közt Sopron mellett a mai

Lajta- Szt.-Miklós és Pecsenyéd közt fekv beseny
fészeknek «Rwtwkewr.» azaz Böjtökörnek volt ura.1

)

iDe Béla 1228-ban megfosztotta t Böjtökör birtokától

cs azt Simon lovagnak adományozta.

Lehet, hogy ebben a korban Sopron megyéhen mar
több zsidó lakott.

: Talán nem véletlen, hogy a Xlll-dik században a mai

Sopron megye határán «Sydány» falu létezik."2 » Tán

zsidó tulajdonosa vagy zsidó lakói után nyerte ezt á

nevet.

Azon körülmény, hogy már a XIII. század elején

Sopron szomszédságában Német-rjhelyen zsidó község

és zsidó temet létezik, valamint Bécsben és Ausztriá-

nak Duna melletti részein már jóval elbb laktak zsi-

') L. Fejrr Gy.: Codex diplomaticus III. '2., '.». 1.. 141. 1.,

271. 1. Röjtkör a harmadik «r»-nek nevezett beseny tanya

volt. A másik kett, Alsó-r és Fels-r. Vasmegyében volt és

van máig is. V. . Nagy Imre a magyar tört. társulatnak

Sopronban való idzése alkalmából kiadott emlékkönyvében

53. 1.. és Kohn S. i. ni. 92. éfi köv. 1.

• -i Fejér Gy. i. h. VI. -1. 68. 1.. v. ö. Kohn i. h. :j:,. 1.

,

3
) Ma két Zsidány van Sopronmagyében, Horváth- és N

T

<
-

met-Zsidány.
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<lók, x
) még jobban megersíti azon lehetséget, hogy

tán Sopron megyében ez id tájban már nagyobb

számban is laktak zsidók. Mert Német-Ujhely és Sopron

közt mindig élénk közlekedés volt.

Hozzá tehetjük még, hogy a zsidók rendesen a kul-

túra tzhelyei körül, a római telepek nyomában szok-

tak letelepedni. Már pedig Sopron (Scarbantia) régi

idk óta, idszámításunk II-dik százada óta, római mu-

nicipium volt.
2
)

Mindezt összevetve nem lehetetlen, hogy a XIII. szá-

zadban, vagy még elbb is, már magában Sopronban

is laktak zsidók. Persze bebizonyítani mivel sem

tudjuk.

Bár maguk a soproni zsidók váltig ersítették, hogy

seik már a X-dik században itt laktak és hogy a XI-dik

századból valók az privilégiumaik, úgy ez még sem

képezhet dönt bizonyítékot. Mert a soproni zsidók oly

válságos idkben hivatkoznak erre, a mikor mint a ful-

dokló, még a szalmaszálhoz is kapaszkodik az ember.

1526-ban történt ez ugyanis, mikor a zsidóknak

Sopron városával élet-halál harczot kell vívniok, mert

ragaszkodnak városukhoz, nem akarnak jogaikról

lemondani és a felsbb hatóságnak keservesen elpana-

szolják, hogy rajtok mekkora jogtalanság történik.

«Pedig seink— így mondják — majdnem 600 eszten-

deje már, hogy itt éltek nyugalomban, a nélkül, hogy

l

J
L. Polláh M.: A zsidók Bécs-Ujhelyen 12., 19. 1.

s
) L. Bella Lajos : Sopron város földrajzi fekvése és neve

XI. 1. (A soproni reáliskola 1893

—

94-iki iskolaévrl szóló ér-

íesítjében.)
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bárki is zavarta volna ket. ...» St a sírfeliratokból

is kitnik, hogy 600 évvel ezeltt a temet seinké

volt »^

Ezt mondták és irták 1526-ban maguk a soproni

zsidók.

E szerint legalább is már 1000 körül telepedtek le a

zsidók Sopronban, a mi elvégre nem lehetetlen ugyan,

de ezen állításon kívül mi egyébbel sem bizonyít-

ható.

Ezen bizonyítás, ha a tény meg is felelne a valóság-

nak, nehéz, st majdnem lehetetlen volna. Mert 1317-

ben tzvész pusztított Sopronban, a városnak iromá-

nyai és privilégiumai nagyrészt a lángok martalékává

lettek,2) és így ezen évet megelz idkbl csak gyér

tudósításaink vannak. De ezen tzvész után, melynek

Sopron város nagy része is áldozatul esett, már talál-

kozunk zsidókkal.

Róbert Károly ugyanis Sopront lábra akarja állítni,

privilégiumait újra megersíti (u. o.) és új telepese-

ket akar a városba vinni, hogy ezek friss, erteljes,

lüktet életet hozzanak az elhamvasztott város falai

közé.

J

) L. Sopron váron levéltárában Ladula XLVIIL et y. y.

fasciculus I. Nr. 74, a hol többek közt a zsidók elpanaszolják :

«nos et maiores nostri ad annos forte sexcentos hie fuimus et

<miete sine molestatioue viximus». Továbbá : «privilegia no-

stra, <[uibus a </)iin(/entis annis . . . maiores nostri vsi sunt. . .»

A temet sírfeliratairól azt mondják : « Cimeteriuni nostronun

maiorum, quod ante Sexingentos fuisse annos ex Epitaphiis

nostris eonstat».
2

) L. Sopron város levélt. Lad. L. fasc. II. Nr. 2f>.
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E ozelból azt írja a városnak': »Minthogy mi Sopron

városunkat különös kegyelemmel és kédvezéss'el akar-

juk kitüntetni, hírül adjuk a lakosoknak, hogy minden

szabad állású embert, úgy keresztényt mint zsidót; biz-

tosítunk, hogy a mi különös oltalmunk alatt szabadon

jöhet a mi városunkba Sopronba, hogy ott idzzön és

biztonságban lakjék. És Ígérjük, hogy ket különös

kedvezessel és királyi kegyelemmel mindig támogatni

fogjuk.

Azért akarjuk és az összességnek, valamint bárki

másnak határozottan megparancsoljuk, hogy senkinek,

a ki a városba akar jönni lakni, bármi akadályt útjába

gördíteni, vagy neki akár vagyonában, akár személyé-

ben bármi kellemetlenséget okozni ne merészkedjek.

Bárki is. ha áthágja ezen parancsunkat, királyi felhá-

borodásunkat kétségkívül erezni fogja. 1
»

I Ii'tbert Károly, a ki Sopron stratégiai fontosságát

mindig méltányolta, s egy ízben Sopront «az ország

kapujának» nevezte, 2
) ezen rendszabályával, melyet

1324 január 25-én adott ki, bizonyára a városon akart

lendíteni es ezt a világot járt, b tapasztalatú király

úgy vélte leginkább elérhetnek, ha Sopron város

kapuit megnyitja úgy kereszténynek, mint zsidónak és

mindegyiküket biztosítja királyi oltalmáról.

Kzen királyi levél, mely a második Róbert Karolj

idejébl eddig napvilágra jutott zsidó vonatkozású

'i I.. az /. számú Kiadatlan okmányt.
-\ ].. Sopron város levélt. Lad. L. fosé. II. Nr. 18. «. . . Gi-

vitas Supruniensis pene in confinio Theutonie sita qnasi porta

>•• '//" nostri ápellatur».
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okmány, f) elég szkszavú ugyan, de mégis élénk vilá-

gol vei a zsidók helyzetére Magyarországon. Míg

Németországon ég Ausztriában a zsidók ez idben már
a kaniiiiai szolgaság-jármában nyögtek/2) a mennyiben

o kamara, illetleg a királyi vagy császári kincstár

tulajdonát képezték és magas évi járulékkal kellett

nekik, mint a kamara szolgáinak, a nagyon is gyakran

megüresedett királyi kincstárt megtölteni és máskülön-

ben is a kamara kénye-kedve szerint bánhatott a «saját»

zsidóival, st ha akarta, régi szokás szerint' ej. is éget-

hette a zsidókat, :;

) addig nálunk Magyarországon ez

idtájt még a zsidók a súlyos terhektl mentek, függet-

lenek és mint maga Róbert Karolj nevezi ket, «szabad

állasnak» (libere conditionis).*)

Persze, k sem lettek késbb megkimólve a nyomasztó

terhektl. Róbert Károlynak hívó szava nyilt fülekre

talált és zsidók is jöttek az oltalma, alatt Soprpüba.

Legalább erre vall azon körülmény, hogy 30 év múlva

mái- «zsidókra» akadunk, a kik különféle értékes dol-

gokra, kelyhekre es más értéknemekre zálogkölcsönt

'i A/, elst 1. 'l'/iruirr A. : Vetera monumenta historica Hung.

sacr. illustr. (Roma 1859) I. CMVII. -/. V. ... Kohn i. m.

130.1.
J

i Stobbe (>.: Die Juden in Deutschland 11.. 201. 1.

3
) Spiess P/'. /•.'. Archivische Nebenarbeiten 111. 1. i H;»ll<-.

17»:',. i

'i A kamaraszolgaság intézménye meg volt ugyan a törvény;

ben 1251 óta iKiilin 114. 1.), de nem volt oly terhes, mint

külföldön. Maga a törvény nehezen jutott érvényre (u. o.)

és a mint látjuk, Róbert Károly alatt még nem volt ér-

vényben.
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adnak, 1
) késbb pedig egyes zsidók Sopronban ingat-

lanokat is bírnak. így «Israheh soproni zsidónak több-

háza van Sopronban. (L. alant).

Tehát látjuk, hogy Róbert Károly fiának Nagy-Lajos-

nakuralkodása elején is egész 1354-ig a zsidók Sopron-

ban békében éltek.

Ez azonban nem sokáig maradt így.

Nagy Lajos bár egyike volt a legkiválóbb magyar

fejedelmeknek, mégis hitbuzgalma és térítési szenve-

délye által annyira elhagyta magát ragadtatni, hogy

mindazokat, kik nem akartak az egyház kebelébe térni,

különféle módon megrendszabályozta. Ez az egyetlen

folt, a mely a rendkívül kiváló és nagy király nevéhez

tapad. «A nagy fejedelemnek egyetlen hibája— mondja

Fessler — az türelmetlen hitbuzgósága, a mi azon

kor általános gondolkodási módjában leli mentségét.»

(II. k. 190. 1.). Miután a zsidókat semmiféle Ígérettel

-áhítassál nem tudta megnyerni,'2) kizte ket az

országból. Ez a kemény rendszabály a soproni zsidókat

is sújtotta. Pedig hát tulajdon édes apja hívta ket

Sopronbaé s biztosította királyi kegyelmérl és pártfogá-

sáról ! Ez mind nem használt. A soproni zsidók kiván-

doroltak és letelepedtek Rudolf osztrák berezeg fön-

hatósága alatt Ausztriában, a szomszédos Német-Ujhely-

l
) L. Sopron város levélt. Lad. VIII. et H. fasc. I. Nr. 10.:

«... plures calices et ornamenta sacerclotalia inter Jndeos

obligavit». Az oklevél 1354-ben kelt («secunda feria proxima

post octavas festi pentecostes».) V. ö. Póda E. : A soproni

plébánia története 5. 1.

-I k'ohn S. i. m. 133. 1.
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ben, 1
) a hol már a XIII. század kezdete óta laktak zsidók.

Ä soproniak maguk nem nézték rossz szemmel a zsidók

kizését, st tlük telhetleg igyekeztek a zsidók sze-

rencsétlenségét a helyzet kiaknázása által hasznukra-

fordítani.

A soproniak a zsidók elzése után 1365-ben kiesz-

közlik N. Lajos testvérénél, Rudolf osztrák herczegnél.

hogy azon zsidók adósleveleit, a kik az fenhatósága

alatt tartózkodnak és így ott törvényes keresetet indít-

hatnak a soproniak ellen, érvényteleneknek jelentse ki.

illetleg csak akkor ismertessék el a zsidók adóslevelei-

nek jogérvénye, ha minden adósságra vonatkozólag

N. Lajostól a zsidók külön elismer nyilatkozatot hoz-

nak.2
)

Mindenki belátja, hogy ez majdnem annyit tesz, hogy

a hontalan, földönfutóvá lett zsidóknak még azt az

adósságot sem kell megfizetni, a mit a soproniak tlük

kölcsön kértek. Persze, a zsidónak adott szót és írást

nem kell beváltani ! Azért szabtak ilyen, majdnem lehe-

tetlen föltételt nekik. Hogy is hozhatna a magyar föld-

rl kizött zsidó megersít nyilatkozatot attól, aki t
hontalanná tette, akinek országába lábát betenni nem
szabad ?

A soproniak ilyformán megszabadultak a zsidóknak

járó adósságaiktól. Csakhogy még ki voltak téve annak
a veszélynek, hogy Német- rjhelyen, a hova a soproni

1
\ Hajnii; ./. A zsidók Magyarországon (Magyar Akad. In

V. köt.) 203. és- 204. 1.

'-') Sojiron város levélt. Lefordította az oklevelet Hajnii; i. h..

204. 1.. v. ö. Kohn i. m. 160. 1. 1. j.
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zsidók menekültek, esetlég elfogatják ket a hitelezk;

v;i»;\ lefoglalják portékájukat, mert a soproni polgárok

Német-Ujherylyel élénk üzleti összeköttetésben álltak,

különösen borszállítmányaikal Némét-Ujhely felé szál-

lították. Ezen a bajon is tudtuk a soproniak segíteni.

Kieszközöltek Rudolf osztrák herczegtl egy szaba-

dalomlevelét, melynek értelmében «Sopron egyes pol-

gárait, akik Ausztriába, különösei] pedig Xemet-Ujhelybe

jönnek, adósságaik miatt elzáratni, v"agy portékájüka-t

lefoglaltatni tilos. Hanem a soproni polgárok ügyeit

Bem szabad másból es máskép tárgyalni, mint Sopron-

ban, a törvényes szokás es a régi soproni jog szerint. 1
)

A soproniak azonban ezzel még mindig nem elégsze-

nek meg. A helyzetet mentül alaposabban ki akarjak

használnia Nemcsak hog) fizetni nem akarnak, hanem

a Sopronból kizött zsidók házait is lehetleg meg akar-

ják maguknak kaparintani. A már említett «Israhél»

soproni zsidónak házait a varos tényleg Le is foglalja.

A volt tulajdonos ez ellen jogorvoslattal él, úgy hogy a

király meghagyja külön levélben, hogy Sopron varos

birája és tanácsosai adják vissza Izrael házait, kikkor

jó ötletük támadt a soproniaknak.

Elküldik János városbirót és Gayzol esküdtetN.Lajoä

anyjához. Erzsébethez, akinek elmondják, hogy Izrael

soproni zsidó házait egy szent kápolna építésére szeret-

nek felhasználni. Ez mindenesetre nyomatékos ok volt

a kegyes, liitbuzgó Erzsébet szemében. Azonban Lajos

távollétében az ügy érdemében dönteni nem mer, hanem

! Sopron város levélt. Lad. L. fase. III. Nr. 54. Az oklevél

-1Hii2-bl való.
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annyit még is megtesz nekik, hogy levelet ad a kül-

döttségnek, a melyben a király nevében kijelenti, hogy

Izrael soproni zsidó házai egyelre maradjanak a város

kezében, a dolgot majd érettebben megfontolja és a

királynak Budára való visszatértéig a döntést elna-

polja. 1
) A soproniak másik kérésében sem dönt végle-

gesen. Ugyanis azt kérték volt tle, hogy ugyancsak

ezen Izrael zsidónak járó adósságok engedtessenek el

a soproniaknak. A kamatok megfizetését a királyné

függben hagyja, a fösszeget azonban okvetlen ki kell

fizetni Izrael zsidónak. Ez 1368-ban történt, amikor

N. Lajos már kiadta volt a zsidóknak a visszatérhetési

engedélyt. Mert a zsidók számzetése Magyarországból

csak néhány évig tartott (körülbelül 1360

—

1364) 2
).

Nagy Lajos, minthogy szüksége volt a kereskedi elemre,

a zsidók kizése által pedig megfosztotta magát ettl,

rendeletét visszavonta. Belátta, hogy hiábavaló volna

az országot amryi meg annyi szorgalmas lakótól meg-

fosztani. Hisz maga hivott be idegeneket az országba,

jogokkal felruházta ket, hogy csak az ország általuk

szaporodjék és gyarapodjék. Neki magának a zsidók

számkivetésébl haszna nem volt. Mert maga a

*) Az oklev. Sopron város levélt. Lad. LI. fasc. I. Nr. 1.

Nyomtatva a Toldy F. szerkesztette j magyar Museumban
1855. évf. I. 191. 1. Megjegyzend, hogy az eredetiben nem
mint az i. h. : «factum dictarum domorum et usurarum»,

hanem *stat><m» áll; továbbá az okmány hátán e szavak áll-

nak: «Comissio domine regine», azért állítottam az anya ki-

rálynét eltérbe, a ki csupán N. Lajos nevében ír, v. ö. Kohn
i. m. 175. 1.

-) L. Kohn i. m. 154. 1.

... 2
A zsidók törtenete Sopronban.
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jogtalanul szerzett vagyon után nem nyújtotta ki

kezét.

Többnyire az egyházi hatóságoknak ajándékozta azt.

Lehet, hogy a fentemlített Izrael házaival is ez tör-

tént.

Innen magyarázható azon felötl tény, hogy katho-

likus egyháznagyok, szerzetek a zsidó-utczában bírnak

házakkal. Sopronban 1 442-ben Volf zsidó házával

szemben találjuk a minoriták klastromát, 1
) 1465-ben

pedig Ágost gyri püspöknek a soproni zsidó utczában

fekv házára bukkanunk,'2 ) ami egyébként nemcsak

Sopronban volt így, hanem más magyarországi váro-

sokban is.
3
) Bár N. Lajos számzetési rendeletét,

mint említettük, rövid id múlva visszavonta, illetleg

hatályon kívül helyezte, ez a zsidók jogi viszonyaira

mégis ers visszahatást gyakorolt. A példa meg volt

adva, hogy a zsidót ebbl az országból el lehet ker-

getni.

Magukban a zsidókban is megrendült a jogaikba és

szabadságukba vetett hitük. Midn vissza szabadott

jönniök és ismét régi foglalkozásuk után járhattak,

még mindig nem érezték magukat teljes biztonságban

*) Sopron város levélt. Laci. L. fasc. V. Nr. 154.: «. . . do-

muni condam Wolf Judei ... ex opposito claustri fratruni

íninorum adiacentem».
2
) Sopron város levélt. Lad. XXXVI. et L. L. fasc. I. Nr. 1.:

« (Nos) Augustinus Episcopus Jaurinensis . . . quandam do-

mum lapideam intra muros eiusdem civitatis (Soproniensis)

in piatea Judeorum existentem tóti cominunitati Soproniensi

dedimus donavúnus »

.

8
) L. Kohn i. m. 136., 330. 1.
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és még ügyleteikben is, amiket kötöttek, kifejezést adtak

a bizonytalanság eme érzetének. így Emerlein és Ever-

It'in soproni zsidók, midn Jona mester német-ujhelyi

zsidóval egyetemben 1375-ben Sopron városának 1000

bécsi font fillért adnak kölcsön, az adóslevélben vilá-

gosan kikötik, bogy az összeget 8 évre adják kölcsön,

«kivéve ba az elfogatás szüksége rávinné és kényszerí-

tené ket (a zsidókat) vagy, ba a hatalmaknál, urunk-

nál való kegyvesztettség forogna fönn, vagy pedig az

országból elbocsátaná, vagy börtönbe vettetné ket»,

akkor Sopron városa egy évi felmondás után köteles

az összeget kifizetni.*) Kétségtelenül a megrendült biz-

tonság érzete sugalta nekik ezt az adóslevélbe felvé-

tetni, de másrészt az óvatosság és elrelátás késztette

ket erre. Mindenki a maga kárán okul.

Minden eshetség ellen biztosak akartak lenni, ne-

hogy Sopron városa, mely ma 1000 fontot kért a zsi-

dóktól kölcsön, holnap vagy holnapután ismét ügy
tehessen, mint tegnap vagy tegnapeltt tett, hogy feje-

delmi rendeletekkel érvényteleneknek jelentse ki a

zsidók adósleveleit. Bizonyára azért vétetett fel az

adóslevélbe ezen kitétel : «bárki bennünket ^sopronia-

kat) ezen levéllel megintene akár keresztény, akár zsidó,

akár az országban, akár az országon kívül, annak

kötelesek legyünk kifizetni a fösszeget, a kamatokat

és a késedelmi kamatot, ami netán a kamatrajári),

mivel még élénk emlékezetükben volt a soproniak azon

eljárása, amelylyel a zsidókat bíudolf osztrák berezeg

segédlete mellett úgyszólván kijátszották. Ugyanezen

*) L. a 2. szám" okmányt.



okból vették fel az ;i(lóslevéll)c a soproniak eme nyilat-

kozatát is, «hogy ha nem fizetünk . . . teljes hatalmuk

Legyen (a zsidóknak) jószágunkat vagyonunkat zálogba

venni és föltartóztatni minden országban, a városokban

és helységekben». 1
)

Sopron városában azonban a számkivetésnek csak

nemrég elmúlt viharos napjai daczára is megszaporo-

dik a zsidók száma. Pontosan nem tudjuk ugyan e

számot, de a zsidó háztulajdonosok száma igenis is-

meretes.

Minthogy pedig abban az idben a házbérlet

és albérlet valószínleg ismeretlen vagy legalább is

ritka volt, banem mindenkinek megvolt cselédségével

együtt a saját háza, akár több háza, akár pedig egész,

fél, negyed, nyolczad vagy tizenhatodrész telke ; tehát

ebbl következik, hogy a háztulajdonosok száma mégis

megközelítleg egyenl magának a lakosságnak, jobban

mondva családoknak számával. A zsidó háztulajdono-

sok számatellát körülbelül annyi, mint a zsidó lakosok,

illetleg családok száma.

Sopron város levéltárában 1379-bl maradt fönn egy

kis telekkönyv, melyben az összes házak, valamint a

hozzájuk tartozó káposztáskertek fel vannak sorolva

tulajdonosaik neveivel egyetemben, 2
) köztük a zsidók

is az házaikkal, melyekhez azonban káposztás kertek

nem tartoztak. Ebbl a telekkönyvbl kivehet Sopron-

x
) U. o.

"l Sopron város levélt. Lad. VIII. et H. fasc. I. Nr. 22. L.

a ">. sz. okmányt, a hol ezen telekkönyvnek a zsidókig vonat-

kozó részét közlöm.
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nak akkori beosztása, amit a világosabb áttekintés

kedvéért röviden össze is akarok itt foglalni.

A város két részbl állott: belváros («indre stat») és

külváros («vor der stat»).

Mindegyik városrész 10 házsort, illetleg szert fog-

lalt magában («Sailrnass»).*) Az egész város tehát 20

szerre volt felosztva. A szerek legnagyobb része 10

házból állt. Egy-egy szeren az els ház birtokosa külön

nevet viselt: kezd («anheber»); az utolsó ház tulaj-

donosa pedig: helybirtokos («orthaber»). A zsidók

kivétel nélkül mind a belvárosban laktak, még pedig

nem egy helyen együtt, hanem szétszórva különféle

szereken. Az els szeren laktak «Tröstell» «AfreM,»

«Smerl,» «Jöndel,» «Vinkel,» «Dauid,» Vinkchel,

«Offendl,» «Smoyel» zsidók és «Zerl dy Jüdin». Itt

volt a zsidók fürdháza is, a «Tuekhaus». A hetedik

szeren volt a zsidó fürdház másik fele, ami arra vall,

hogy ez a szer az elsvel érintkezett, vagy annak foly-

tatása volt. Itt volt «Zörelh zsidó háza és a már emlí-

tett «Smerl» és «A/fre/,» illetleg «Euerl» birtak itt

házakkal, úgyszintén «Jouél* (Joél vagy Juwel akar

*) tSailmass* vagy annyit jelent: «Xeilmass», a házsorok

mérete, vagy a kimérésre használt mérzsinór utcán nevezték

így el. Az utóbbi feltevés helyességét látszik a soproni községi

képviseletnek 1507-ben hozott eme határozata bizonyítani:

«Item. Das man die Sailmass austaül auffvissen und ögkern

nemlieh auf den unden und allen enden, wenn es geschiecht

deshalbe grosser Khrieg und das man im nemlich nachkam

auf das Jare will die gemain also haben». Tehát 1507-ben a

Saillmasshoz réteket és szántókat adtak, 1379-ben csupán ká-

posztások tartoztak hozzá
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lenni) és Vinkel zsidók. A nyolczadik szeren ismét

a Vinkel», «Smerfo és «EuerlU találjuk. A kilencze-

dik szeren találjuk «'Ariin dy JudinU és Smoychel

zsidót, a 10. szeren van ugyanazon «Smoyeh háztelké-

nek másik fele.

Ebitl világosan kitnik, hogy 1379-ben Sopronban

még zsidó utcza nem volt, ahol a zsidók kénytelenek

lettek volna együtt lakni. Késbb azonban ez is bekö-

vetkezett, bár nem oly mértékben, hogy valódi ghettó-

juk lett volna. A zsidók számát illetleg azt találjuk,

hogy Sopronban 1379-ben 16 zsidó háztulajdonos volt,

mindegyiket egy-egy családfnek véve és egy-egy csa-

ládra 5 lelket számítva, körülbelül 80 zsidó lelket

számlálhatunk. Persze, ez csak hozzátevleges számítás,

teljes pontosságra ez igényt nem tarthat. A rendelke-

zésünkre álló adatok nyomán a mai értelemben vett

statisztikai pontosságra általában véve nem gondol-

hatunk.

Ha most képet akarunk nyerni arról, hogy a város

összlakosságának hányad részét képviselték, akkor a

következ számokat kell figyelembe venni.

Az említett kis telekkönyv adatai szerint körülbelül

a háztulajdonosok száma együttvéve volt 393, mind-

egyiket családfnek tekintve és egy-egy családra ismét

5 lelket számítva, nyerünk 1965 lelket.

Minthogy az említett 393 ház közt 11 major volt,

ahol pedig bízvást vehetünk fel öt leieknél többet,

tehát kerek számmal mondhatjuk, hogy Sopron lakos-

sága 1379-ben 2000 lelket tett ki. A 80 zsidó tehát a

város lakosságának V25 részét teszi ki.

Ha pedig azt akarjuk tudni, hogy a zsidók a város-
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nak körülbelül hányad részét bírták, akkor a következ

eredményre jutunk : A I 6 zsidó háztulajdonosnak volt

AO háztelke, mindössze pedig Sopronban volt, ha kerek

számot veszünk £2 r2< > háztelek, tehát a zsidók, a kik a

városnak x 25-ét képezték, bírták a városnak körülbelül

1
7 -ét. Persze, csak a háztelkeket számítva, mert föld-

birtokuk sok aligha volt, hiszen még káposztást se ad-

tak a zsidó házakhoz.

Ha a soproni zsidók vagyoni viszonyait nézzük, azt

látjuk, hogy a lakosság jobbmódú részéhez tartoztak.

A belvárosban laktak, a hol mindenkinek, kevés kivé-

tellel,, egész háza, illetleg telke volt. Csupán egyetlen

egy zsidónak volt fél telke. A külvárosban, a hol az

1A, Vs, 3
/s telkek tulajdonosai a túlnyomók, a hol leg-

inkább szegényebb sorsú nép lakott, ott egy zsidót sem

találunk. Voltak köztük nagyon gazdagok is. így «Zer-

lindy Jüdin» maga 10 házzal birt, «Smerl» és «Euerl»

testvérek 7 háznak tulajdonosai voltak. Persze, voltak

a keresztények közt is tízszeres háziurak: «Mendlpinter»

és «Hackch», mindegyiknek 10 háza van.

Tíz házzal bírni nem volt oly csekélység olyan viszo-

nyok közt, midn a legtöbb embernek Sopronban :;

1,

V3 , Va, 1A, Vs,
3
/s telke volt csupán. St gyakran töb-

ben is laktak egy fél telken, mi több, ?> család ln telken

húzta meg magát.*)

Hogy a városnak itt érintett viszonyairól bvebb és

világosabb áttekintést nyújtsak, ide mellékelem az

*i «It. (em) Nudl pechül iNudl-Bäckerin) nikel glaz'un proru-

pel mit ainander i virtail.» Sopron város levélt. Lad. VIII. et

H. fasc. I. Nr. 22.
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említett telekkönyv alapján, persze csak hozzátevleges

pontossággal készített táblázatot :

Városrész
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Midn 1405 nyarán Zsigmond Bosznia és Dalmátia

ellen nagy háborúra készül, a városokra adót vet ki.

A soproni zsidókra is igen nagy összeget rónak a király

megbízottjai : Miklós altárnokmester és Geus Péter,

kiket a király teljhatalommal felruházva küld Sopronba.

A város utasítása szerint 3000 arany forintot és 500

kamara forintot vetnek ki a soproni zsidókra x
) a mi

tekintetbe véve, hogy Eperjes városa 500 aranyat fizet

csak, 2
) roppant nagy összegnek mondható. Nem is

birták a zsidók egyszerre kifizetni az egészet, csupán

1000 arany forintot. Azonban a többinek is meg kellett

lenni. Nem hagyták ket nyugton. De meg a város is

felels volt érte. A következ évben a 3500 forintnyi

összegbl már csak 500 forinttal tartoznak, de ezt is

sürgeti a király, a kinek még a folyton tartó háborús-

kodás sok pénzét nyelte el. 1406-ban Zsigmond egye-

nesen Sopron városát szólítja fel, hogy a zsidók 500

frtnyi tartozásának megfizetésérl gondoskodjanak és

a pénzt adják a fent említett Geus Péternek. 3
) A város-

nak a zsidók adóiért való felelssége annyira terjedt,

1

)
L. a 4. sz. okmányt.

2
)
L. Kessler II. 302. 1. 2. jegyzet.

3
)
Eredetije Sopron város levéltárában Lad. L. fasc. IV. Nr.

108. : «... conquestus est nobis fidelis noster. Nobilis Petrus

Gews . . . ut sibi de pecuniis in quibus nobis Judei dicte

civitatis nostre Soproniensis obligabant summám dare debuis-

setis, tarnen vos sibi adhuc de summa . . . per Nostram

Maiestatem deputata in Quingentia florenis auri remansistis

obligati nee ipso sibi persolvere curassetis». . . (Datum Bude

dominico die ante festum beati Petri Apostoli ad Kathedrain

Anno 1406.)
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hogy egy ízben Zsigmond idejében a királyi fkincs-

tartó Nasser Zuborius azzal fenyegeti meg Sopron

városát, hogy ha a soproni zsidóknak deczember körül

esedékes királyi adójának megfizetésérl a város nem
gondoskodik, akkor minden kétség nélkül leí'oglaltatja

a polgárok jószágát és vagyonát. 1
)

Kényelmetlen lehetett mindenesetre a városnak a

zsidók adóját behajtani, azonban hébe korba még is volt

valami kis haszna belle. Ha nem csurrant, hát csöp-

pent. Megtörtént, hogy a város beszedte a zsidó adót,

és azután küldöttséget menesztett a királyhoz, hogy a

város szegénysége és nyomora miatt engedjen el vala-

mit az adókból.

így 1423 deczfember 11-én 76 arany forintot ajándé-

koz Zsigmond Sopron városának, a mely összeget

részben boradó, részben zsidó taksa fejében már be-

szedte. 2
)

Azonban Zsigmond a terhek mellett, a melyeket a

zsidókra rakott, némi elismerést, jobban mondva párt-

fogást is juttatott nekik. A soproni zsidóknak 1431 eltt

külön királyi szabadalmi levelet adott, a mely szaba-

dalomlevél nem teljesen új, hanem már egyéb régi

szabadalmakon nyugszik. Ezen régi szabadságokra

(antiquis libertatibus) és Zsigmond király által adott

*l L. az 5. sz. okmányt.

"l Eredetije Sopron város levélt. Lad. XLV. et U. U. fasc. I.

Nr. 5.: «. . . Septuaginta sex flór. auri puii. quos ipsi in

Anno dorn, rnillesimo CCCCXXIII. de Taxa seu Collecta vino-

rum presbiterorum et Jvdeorum nostre Maiestati et phisco

nostro Eegio soluere debuissent» . . . idonauirnus). (Datum

Tata sabbato proximo ante festum beaté lucie virginis.
)
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szabadságokra hivatkozik Gära Miklós nádor, midn
mint országos zsidó bíró Sopron sárosát sürgsen fel-

szólítja, hogy a közöttük lakó zsidókat régi szabadsá-

gaikban úgyszintén azokban is, melyeket a fenséges

fejedelem, Zsigmond király által nekik kegyesen ado-

mányozott szabadalomlevélben olvashatnak, csonkít-

tatlanul és háborítlanul rizzék meg.1
)

Valószínleg ezen szabadalpmlevél, a melyrl Gara

országos zsidó biró beszél, nem egyéb, mint a zsidók

régi, még IV. Bélától 1251-ben kapott privilégiuma, a

melyet a magyarországi zsidók nevében egy Farkas

nevezet soproni zsidó Zsigmond király által 1431-ben

több példányban megujíttatott és királyi pecséttel

hitelesíttetett. 2
)

Zsigmond halála után veje Albert követte a trónon

(1438— 1439.), a ki mint a középkori fejedelmek álta-

lában a zsidókat a kincstár tulajdonának «kamara-

szolgáknak» tartotta, a kiknek vagyona fölött szabadon

rendelkezhetik. Sopronban egy György nevezet mé-

száros folyamodik hozzá, hogy soproni zsidóknak járó

tartozásai miatt tönkre kell mennie Álltért I í:>S-ban

tudatja Sopron város tanácsával, hogy az akarata,

hogy az «ö» zsidói Sopronban elégedjenek meg a tkével

a kamatokért pedig továbbra ne zaklassák az adóst. 3
)

*) Eredetije Sopron város levéli. Lati. IV. et D. fasc. IV.

Nr. 282. i
Datuni Bude Sabbato proxiino post f. b. Ambrosii

conf. 1431.1. Nem mint Hajniknál li. h. 226. 1. 98. j.), a ki

1421 -et ír.

2
)
L. Kaprinai I, 464., Kobnnál 185. 1.

3
)
L. Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc. I. Nr.

3. Nyomtatva Ko/m i. m. 10. sz. oki.
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Albert után egy ideig özvegye Erzsébet ült a magyar

trónon (1439— 1442.). Erzsébetet Sopronhoz szoros kö-

telék fzte. Sopron nem hajolt a trónkövetel Ulászló

pártjához, hanem szívvel-lélekkel csatlakozott Erzsé-

bethez. Azonfelül a soproni polgármester és zsidóbíró-

nak, Gelusch Péternek volt özvegye a híres Kottanner

Ilona, 1
) a ki Erzsébet királynénak igen becses szolgála-

tot tett. Kottanner ment Visegrádra a koronáért és

nagy bátorsággal és lélekjelenléttel hatalmába kerítette

és vánkosba varrva vitte Komáromba, onnan Székes-

Fehérvárra, a hol a csecsem László fiát Erzsébet

meg is koronáztatta. Kottanner Ilona tartotta a

sírdogáló csecsemt a koronázási aktus alatt. Késbb
a megkoronázott kis királyfiut Sopronba vitette Erzsé-

bet, a hol leginkább biztonságban tudta. 2
) A sop-

roniak bátran kérhettek tehát egyet-mást kedvezmény

fejében.

Kértek is. Még pedig olyasmit, a minek majdhogy

a zsidók adták meg az árát.

Ugyanis még Zsigmond ráparancsolt volt a szabad

királyi városokra, hogy falakkal ersítsék meg magu-

kat és fokozzák ellentálló képességüket. Sopron is meg-

ersítette magát és ezen erdítési munkálatok követ-

keztében egynémely keresztény lakosnak a házát le

kellett bontani.

Láttuk, hogy Sopron kül- és belvárosra volt fel-

osztva. A belvárosiak az erdítés által nem szenved-

r
) Nagy Imre: Sopron niultja, 57. 1. (A magyar tört. társ.

Sopronban való idzése alkalmából 1883.)

") Fessler i. m.
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fcek, banem leginkább a külvárosiak. A zsidók házai

pedig a belvárosban voltak.

Már most a külvárosi lebontott bázak tulajdonosai

iparkodtak magukat a zsidók bázaival kárpótolni.

Kapóra jött nekik, hogy Erzsébet királyné 1440-ben

épen Sopronban tartózkodott.

Sikerült nála egy királyi rendeletet kieszközölni,

melynek értelmében a soproni zsidók házait egyszeren

elrabolhatják; a tanács az elrablott zsidó házakat azon

keresztény lakók közt igazságosan oszsza ki, kiknek

házai az erdítési munkálatok miatt leromboltattak.*)

«Mert— amint ezen eljárását a királyné megokolja —
az Istentl rendelt jog következtében a keresztény

népek a zsidók nemzetsége ellenében elnyben része-

sítendk és megbecsülendk, hogy ez által a hit diadal-

masan kerüljön el.

Azért tehát szorultságukban és szükségükben irga-

lommal és kegyelemmel akarok velük lenni».

És ezen «irgalom» annyira terjed, hogy a királyné

elrendeli, hogy az összes soproni zsidókat, akiket így

fels jóváhagyás mellett kiznek házaikból, négy házba

szorítsák össze. Pedig tudjuk, hogy már a 14. század

végén körülbelül 80-ra, a 15, század végén pedig 400-ra

rúgott a zsidók száma Sopronban ; házaik száma pedig

1440-ben 16 volt.

*l Eredetije Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc.

I. Nr. 4. A latin mellett német másolat is fekszik. A latin

le van nyomtatva Kohnnál i. m. 14. sz. okm. A németnek

czíme : «Abgeschrift unser genidigisten Fraun der Knniginn

brif von wegen der Judon henser».
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Ámde nem történt így amint a királyné irgalmas

szíve sugalta. Erzsébet tervezett es Frigyes végezett.

Erzsébet nagy pénzzavarban volt: már pedig a trón-

követel Ulászló ellen csapatokat kellett gyjteni.

Nem tudott magán máskép segíteni, elzálogosította

III. Frigyes császárnál ékszereit, ausztriai birtokait és

végül Sopron városát is zálogba vetette 8000 írtért.

1441-ben tehát nem Erzsébet, hanem Frigyes paran-

csolt. A zsidók, kik a kamara tulajdonát képezték,

persze szinten átmentek Frigyes birtokába. Frigyes

pedig I 141 . június 25-éfi szigorúan meghagyja Ebers-

dorfi Zsigmondnak, Sopron kapitányának, úgyszintén

a tanácsnak, hogy a soproni zsidóknak semmi bántó-

dásuk ne legyen. «Komolyan akarjuk és ajánljuk —
irja Frigyes, — hogy ha valaki a soproni zsidóknak az

ugyanottani zsidó utczában lev 1(1 házát, a hol most

laknak, avagy zsinagógáját («Judenschul») bántaná,

üzletükben ket akadályozná, vag}r zavarná, azt meg
ne engedjétek. Hanem mi miattunk ket szilárdul

védelmezzétek.

A mit a falonkivüli házakra kölcsönöztek és a mirl
adóslevelük van, vagy pedig a zsidó könyvbe be van

jegyezve rajta legyetek, hogy úgy a fösszeget,

valamint a kamatokat is megfizessék a zsidóknak d.*)

Frigyes fenhatósága alatt (1441—1464.) a soproni

*) Másolata Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc.

I. Nr. fi. kivül: «Des Römischen kunigen Brifes abgeschrifl't

von der Juden wegen». Czírne : «Ad Sigismundum ab Ebers-

dorf capitaneum Soproniensem et senatum». Nyomt. Kohnnál

15. sz. okm.
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zsidók meg voltak védve a jogtalan támadásoktól. Míg

a város Erzsébet fenhatósága alatt állt, már akkor is

pártfogolta azon zsidókat, ;i kiknek rokonai Német-

Ujhelyen laktak és nála kerestek védelmet. így 1441.

febr. 3-án felszólítja Sopron város tanácsát, hogy a

bebörtönzött «Köphel» zsidóval, kinek rokonai Német -

Ujhelyen laknak es nála panaszt emeltek, embersé-

gesen bánjanak. Persze most még nem beszél a tanács-

csal parancsolólag, hanem levele végén hozzáteszi :

A felséges fejedelemasszonynak, a mi rokonunk-

nak, Erzsébet királynénak további ajánlása folytán ».M

Midn azonban ugyanazon év febr. 25-én Sopront

zálogba kapja, attól kezdve már más hangon szól a

tanácshoz, nem kér, hanem parancsol.

1 4-5 rí . aug. 30-án meghagyj a Sopron városának, hogy

Mayrlein és Muslein zsidók és Satler István soproni

polgár közt tzzenek ki tárgyalást és igyekezzenek ket
békésen kiegyenlíteni. Ha azonban a két zsidó hite-

lez és Satler adós közt a fösszeg és kamatra nézve

megegyezés nem jön létre, akkor haladéktalanul tegye-

nek neki jelentést az ügyrl, hogy ö maga méltányosan

elintézhesse. 2
)

Frigyesnek a városhoz intézett leveleibl látjuk,

hogy a zsidók jogügyleteit, pereit a város nem intézte

*) Eredetije Sopron város levéltárában Lad. K. fasc. III.

Nr. 91.: «. . . denselben köphl. in derselben enr vanknuss

gütiklich baltet . . . auf der durcblauchtigisten fürstin un-

serer lieben Mumen frave Elisabetlm kunigin zu Ungern etc.

verrer emphelen».
2
) Eredetije Sopron város levélt. Lad. K. fasc. III. Nr. 115.

(Datum Német-Ujhely an F.ritag sannd Augustinstag.)
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el úgy, a hogy Frigyes kívánta. Egyes zsidókat a tanács

fogva tartott hivatkozva a város privilégiumaira, hogy

mindenki fölött biráskodhatik. Frigyes pedig nem

engedte a maga jogát és hivatkozott arra, hogy a zsi-

dók az kamarájának tulajdonát képezik, és egyedül

neki van joga velük rendelkezni. Hogy ezen hercze-

hurcza alatt a zsidók legtöbbet szenvedtek, az képzel-

het. Sopron város tanácsa fogva tartott egy zsidó

gyermeket, Muselt, Náchám zsidónak fiát. Frigyes 1456.

július Pft-án leir a városhoz és csudálkozásának ad ki-

fejezést, hogy az parancsa daczára nem adták a neve-

zett zsidót Eeyhenberger Iíeimprecht étekfogónak.

A leghatározottabban parancsolja, hogy a zsidót azon-

nal szolgáltassák ki, mert a városnak nincs joga a zsi-

dók fölött ítélkezni. 1
) A város azonban nem enged.

Négy nap múlva Frigyes ismét sürgeti az ügyet és

még határozottabban szól a városhoz. 2
)

Egyszersmind elküldi Sopronba Schrutavver Henrik

ajtónállót a királyi megbizó levéllel, a melynek értel-

mében a zsidó fiút neki kell átadni.

A város azonban még mindig nem enged.

Erre jul. 1 1-én még egy mandátumot küld a csá-

szár Sopronba, amelyben szemükre hányja, hogy há-

romszori felszólításának sem engedtek, a zsidó fiút még

máig sem küldték át.

Pedig tudhatják, hogy a zsidók fölött, mivel k a ka-

mara szolgái, a város nem itélkezhetik, hanem csakis

x
j Eredetije Sopron város levélt. Lad. K. fasc. III. Nr. 14(i.

(Datum N.-Újhely 1456 an freitag nach sannd margarethentag.)

2
) Eredetije Sopron város levélt. Lad. K. fasc. III. Nr. 140.
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maga; azért komolyan akarja és ajánlja nekik, hogy

a fiút azonnal adják át az étekfogó Reyhenberger Beim-

prechtnek. Ha valakinek valami követelni valója lesz

a fiún, majd azt elintézi méltányosan, úgy hogy a

város szabadalmaiban sem fog kár esni. «Máskép ne

cselekedjetek; ezt nagyon is komolyan gondoljuk» —
így végzi Frigyes a levelét. 1

1

Hogy mi történt Mnsel zsidó fiúval, azt nem tudjuk,

de minthogy Frigyes további, a városhoz intézett leve-

leihen nem említi, valószínleg a város mégis átszol-

gáltatta a herczegnek. Ámde Sopronban mégsem sznt
meg a zsidók zaklatása. Voltak, a kik megunva a sok

kellemetlenséget, el akartak Sopronból költözködni. Ne-

hogy a zsidóktól húzott jövedelme csökkenjen, a város

nem engedte ket. Azért Frigyes 1456 szept. 24-én fel-

szólítja a várost, hogy a "2 zsidót, Mair és Ábrahámot,

Köpptlein zsidó vejeit, a kik maguk feleségeikkel együtt

és vagyonukkal — amint ezt a császárnak bejelentet-

ték — Német- Uj helybe akarnak költözködni és ott lete-

lepedni, hagyják békében akadály nélkül elmenni és ne

tartóztassák fel ket. 2
) Persze, azt nem nagyon bánta

Frigyes, ha a soproni zsidók l'jhelybe költözködtek
;

hisz ott is az fenhatósága alatt maradtak és a ka-

mara kincstár megtöltéséhez ott is hozzá járultak. Ha
azonban a soproni zsidók máshova költözködtek, az

már nem volt neki közömbös.

Pedig a zsidók nem érezhették magukat jól Sopron-

1

) L. a 7. sz. okmányt.
'-) L. Sopron város levélt. Lati. K. fasc. III. Nr. 14-S. (Datum

N.-jhely, «an freytag saut Ruprechtstag in herbst».)

A zsaluk története Sopronban. •->
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ban. Az elköltözködés gondolata nem állhatott tlük

távol. Ez Frigyesnek persze nem volt Ínyére. Azért 1460

jul. ')-én a következket írja Sopron város tanácsához :

«Azt halljuk, hogy a mi zsidóink Sopronban külön-

féle módon zaklattatnak. Komolyan ajánljuk és akar-

juk, hogy rajta legyetek, hogy ezentúl az ilyen zakla-

tásoktól megkíméltessenek és úgy tartassanak, amint

régóta szokásban van. Ti magatok se zaklassátok ket,

nehogy ezáltal Sopronból elzessenek, hanem, inkább

hogy mi alattunk maradjanak »- 1
) Persze a zsidók elköl-

tözése tetemes kárt okozott a kamarai kincstárnak, a

iiova k évi járulékokat fizettek. Azért, midn Mátyás

megkoronázása után Sopron is meghódolt és újra

Magyarországhoz visszakerült, akkor Frigyes már nem
nézte jó szemmel, ha Német-Ujhelybl zsidók átmentek

Sopronba lakni, st tle telhetleg meg is akadályozta.

Midn Yosell József és Salamon német-ujhelyi zsidók

I 478-ban, midn Mátyás és Frigyes közt hevesen folyt

a harcz, a császár engedélye nélkül Sopronba költöz-

ködtek, akkor Frigyes — úgy látszik megtorlásból —
megparancsolja Gramer András német-ujhelyi bírónak,

hogy a nevezett zsidóknak járó tartozásokat és az

könyveiket az számára szedje össze. 2
)

A német-ujhelyi zsidók Mátyás idejében is élénk kap-

csolatban voltak Sopronnal és úgy mint elbb, most is

kölcsönöket adtak a soproniaknak. 3
)

l

) L. a 8. sz. okmányt.
2

j L. Archiv [ár Kunde oestr. (iqn. 1852. 381. 1.

3
) Sopron cáron levéltárában Lad. K. fasc. II. Nr. 72. (1475

jul. 22.)
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Mátyás uralkodása alatt Magyarországon nem történt

a zsidóknak bántódása. Megersítette privilégiumaikat

is. Általában ers kez, tekintélyes és energikus kirá-

lyok alatt a zsidóknak kevesebbet kellett szenvedniök,

mint egyébként, mert a városok megjuhászodtak, nem
mertek a király akarata ellen cselekedni, avagy vele

egyenesen kikötni.

Hanem mihelyt Mátyás a szemét behunyta, már Sop-

ronban ismét a régi szellem, az igazságtalanság és a

jogtiprás szelleme kap lábra a zsidókkal szemben.

Mátyás 1490 ápr. 6-án halt meg és néhány napra rá

Sopron városa az egész zsidóságot mind egy szálig

börtönbe veti. Az országban nagy zavar és fejetlenség

uralkodik. Nincs király, hanem egy csomó trónkövetel.

Az ország pártokra szakad. Az ilyen helyzet alkalmas-

nak látszik a soproniaknak, hogy a zavarosban halász-

hassanak. A börtönbe vetett zsidóknak kijelentik, hogy

csak azon föltétellel bocsátják ket szabadon, ha a sop-

roni polgárok összes adósságait elengedik. A zsidók, úgy

látszik, a leghatalmasabb pártnál kerestek védelmet,

Mátyás özvegyénél és természetes fiánál. Beatrix és

Corvin János még ugyanazon hónap 21-én rendeletet

intéznek Sopron polgármesteréhez és az esküdtekhez,

a melyben tudtukra adják, hogy a soproniak a zsidókat

fogságba vetették, hogy adósságaikat így kényszer által

velük elengedtessék. Minthogy azonban — mondja a

királyi levél — az így fölzaklatott zsidók kizárólag a

mi királyi kamaránkhoz tartoznak és mivelhogy ezen

idben, a mikor az ország király nélkül szkölködik, in-

kább megvédelmezni vagytok kötelesek a zsidókat,

mintsem zaklatni ; azért kérünk és buzdítunk bennete-



ket, bogy a zsidókat ezen levél kézhezvétele után tüs-

tént, minden haladék nélkül bocsássátok szabadon. Ha
pedig más okból börtönöztétek ket be, úgy mi azoknak,

kik a zsidók ellen jogos panaszt fognak emelni, igazsá-

got fogunk szolgáltatni. 1
)

Azonban nemsokára nagyot fordult a koczka. Corvin

legyzetett; II. Ulászló király lett. Miksa a magyar

korona után áhítozva, becsap az ország nyugoti vidékére

és Sopron 1490 szept. 28-án meghódol és ismét osztrák

fenhatóság alá jut. 2
)

Az osztrák dicsség azonban nem tartott sokáig.

1491 nov. 7-én Miksa vereségei folytán Sopron ismét

visszakerül Magyarországhoz Ulászló fenhatósága alá.

Az ügyefogyott, tehetetlen király jó pénzért a zsidókért

is tett valamit, már a mennyi az megfogyatkozott

királyi hatalmától épen kitellett.

Említettük, hogy Mátyás halála után a soproni zsi-

dók bebörtönöztettek. Köztük volt egy gyri zsidó is,

Simon, a ki Jochebed feleségével és gyermekeivel épen

Mátyás halála után jött Sopronba. t is minden ok nél-

kül börtönbe vetették és összes vagyonát, 800 írtját is

elrabolták tle.

A soproniak tudták, hogy a zsidók a dolgot így nem
hagyják, hogy a hatalmasoknál fognak segítséget keresni

1

)
Eredetije Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc.

I. Nr. 8. Kívül a czíme : « Prudentibus et circurnspectis Ma-

gißtro civium ae iudici et juratis civibus civitatis Sopronien-

sis fidelibus ac amicis nobis dilectis». Nyomt. Kohn i. m. 24.

számú okm.
2
)
L. Magyar tört. tár 9. k. 17G. 1. és Archiv für K. oest.

<,</tt. 1849, II. 417. 1.
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— a mint tényleg Beatrix és Corvin Jánoshoz fordul-

tak — azért az erszak következményeitl tartva, ipar-

kodtak eljárásuknak törvényes szinezetet adni.

A börtönbe vetett Simon zsidótól kicsikartak egy

nyilatkozatot, hogy a 800 irtot saját jószántából

ajándékozta a városnak, hog}^ a városnak szükségén,

mely Mátyás elhalálozása és bizonyára Miksa becsapása

folytán származó kiadásokból keletkezett, némileg se-

gítsen.

És pedig azért ajándékozta a városnak — így mon-

datják a soproniak Simonnal — mert tulajdonképen

halált érdemelt, «mivel a soproniak ellen nagy és durva

pert indított», de a soproniak megkegyelmeztek neki és

életét odaajándékozták, hát is a 800 frtot jószántából

nekik adta; de ha mégis eszébe jutna ezt tlük köve-

telni, úgy ezt elre semmisnek nyilvánitja, avagy ha a

királynál, vagy más hatalmasnál ellenük tenne valamit,

úgy elre kötelezi magát a soproniakért a büntetés

lefizetésére. A nagyobb biztonság kedveért megesketik

Simont és saját héber aláírásával is elláttatják a nyi-

latkozatot, azonfölül a soproni rabbival és négy zsidó

tanúval is aláíratják.*)

Ez történt 1490 április 16-án. Öt napra rá, ápr. 34-én,

jött már Beatrix és Corvin emiitett parancsa. Aligha

volt meg a kivánt hatása, a minek oka bizonyára abban

keresend, hogy Corvin és Beatrix nemsokára hatalmu-

kat elvesztették. Látjuk ugyanis, hogy Simon zsidó

14í)0 szept. 25-én Székes- Fehérvárra Ulászló elé kény-

telen menni és elpanaszolni, hogy a soproniak mily

*) L. a 9. sz. okmányt.
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galádul bántak el vele, hogy feleségét és gyermekeit

még mindig fogva tartják. Erre Ulászló Sopron városá-

hoz rendeletet intéz, a melyben megparancsolja, hogy

Simon zsidó feleségét és gyermekeit bocsássák szaba-

don, elrablott vagyonát pedig térítsék meg, mivel az

országnak egy lakosát sem, legyen az bárki, vagyoná-

ban megkárosítani és kirabolni nem engedheti. Ha
valakinek Simon zsidó, avagy felesége és gyermekei

ellen valami ügye van, úgy arról neki tegyenek jelen-

tést.*)

Ulászló szavainak azonban semmiféle foganatja

nem lett.

A királynak úgy sem volt nagy tekintélye. Ahhoz

még hozzájárult, hogy ezen rendelet kibocsátása után

3 nappal Sopron osztrák fönhatóság, Miksa uralma alá

került (1490 szept. 28.), így hát a soproniakat Ulászló

rendelete nem igen nyugtalanította. A zsidó asszony

gyermekeivel továbbra is a börtönben maradt.

Persze, a soproniak annál inkább sem bocsátották

szabadon ket, mert hát Simon zsidó a város által kicsi-

kart igéretét nem tartotta meg és esküje daczára mégis

a hatalmasokhoz fordult segítségért. Ámde Simon

nem nyugodott. Felesége és gyermekei már több, mint

egy év óta szenvedtek a soproni börtönben. Mihelyt a

város Miksa vereségei folytán újra Ulászló fenhatósága

alá került (nov. 7.) rögtön a királyhoz fordult és decz.

7-én a múlt évben Székes-Fehérvárott kiadott rendele-

tét megújíttatja vele, a melyben újra ráparancsol Sop-

ron városára, hogy Simon zsidó feleségét és gyerme-

*) L. a 10. sz. okmányt.
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keit tüstént bocsássák szabadon, elrablott vagyonát pe-

dig térítsék meg. 1
)

A második parancs úgy látszik használt. Simont leg-

alább nem találják többé Sopronban, hanem rövid id
múlva ismét Gyrben van és Monyorókereki Elderboch

Jánosnak tekintélyes összeget ad kölcsön, 2
) a mibl azt

következtetjük, hogy Sopronban mégis visszakaphatta

pénzét. Azonban nemcsak Simon járt így. Az összes

soproni zsidókat megsarczolták és erszakkal elvették

pénzüket. Harb Kristóf soproni polgár a polgármes-

ter tudtával és akaratával 130 frtot csikart ki a zsidók-

tól, azonfelül GO frtot a saját számlájára kért kölcsön

tlük, a mit visszafizetni általában nem is akart. A zsi-

dók látván, hogy a városi hatóságnál nemcsak hogy

védelmet nem találnak, hanem mint eddig is rendesen,

úgy most is a városi tanács kizsarolásukat elmozdítja,

a királynál kerestek igazságot.

Elküldték Farkas soproni zsidót a királyhoz. Farkas

úgy látszik tekintélyes ember és a soproni zsidók ügy-

vivje volt. Már Zsigmond alatt is szerepel egy «Far-

kas» nev zsidó 14'.5 l-ben. Az országos zsidó törvények

megersítését vitte keresztül Zsigmondnál. Ez, amannak

tán valamelyik utóda, a soproni zsidók panaszát viszi

Ulászló trónja elé. A király 1492 márcz. 2i2-én meg-

hagyja a városnak, hogy a zsidóknak elégtételt kell

szolgáltatni, «mivel nem engedhetjük az ország egyet-

len lakosának, tehát a fönhntóságunk alatt él zsidók-

nak sem a vagyonát és pénzét elraboltatni » . Meghagyja

x
) L. a 10. sz. okmányt.

-) L. Ko/m i. m. 29. sz. okm. 438. 1.
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ii városnak, hogy Harb Kristóf vagyonából kell a

kifosztott zsidókat kielégiteni. 1
)

Azonban az erélytelen és hatalomnélküli királynak

parancsszava nem nagy hatással bírt sehol az or-

szágban és így Sopronban sem. A zsidókat mindig más

és más ürügyek alatt folyton zaklatták. A soproni zsidók

úgyszólván nem tesznek egyebet, mint börtönbl ki,

börtönbe be. Folyton a börtön küszöbén állanak, sza-

badság és fogság közt lebegnek.

Egy Salamon nevezet soproni zsidó fiának eszébe

jutott és egy szép napon kikeresztelkedett. Azután meg-

gondolta a dolgot és újra zsidó lett. Ez ismét nem tet-

szett neki, gondolt egyet és újra kikeresztelkedett.

Mint a középkori kikeresztelkedett zsidók szokták, ö

is egykori bitsorsosai ellen áskálódott. A zsidók bírták

rá — azt vallotta ellenük, — hogy a keresztény hitet

hagyja oda és térjen vissza a zsidósághoz. E miatt a

soproni zsidók nagy részét börtönbe vetették. A zsidók

ismét a királynál kerestek oltalmat.

Ulászló 1493 márcz. I -1-én megparancsolja a sopro-

niaknak, hogy a bebörtönzött zsidókat azonnal helyez-

zék szabad lábra. Újra meg újra hangsúlyozza — ki

tudja hányadszor már*? — hogy a zsidók kizárólag a

királyi kamarához tartoznak, de ez ízben még azt is

hozzáteszi, hogy ne merjék magukat többé a zsidók

ügyeibe beleártani !

2
)

l
) L. c //. sz. okmányt.

'i Sopron v. levélt. Lad. XLVIII. et y. y. faso. I. Nr. 11.

L. Kohn i. in. 448. 1., a hol azonban Paar .1. tévesen másolt

1503-at, mert az oklevél kelte «Datum Bude feria tertia pro-
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Hogy mennyit használt Ulászlónak szava, bizonyítja

a két év mulya bekövetkezeti esemény. Baytmiller La-

jos városkapitány önhatalmúlag adót vetett ki a sop-

roni zsidókra és ezen adó egy részét be is szedette.

Pedig hát a soproni zsidók a királyi Kamara egy részét

képezték ! De hát a zsidókat szabadott tépni, húzni.

Ulászló ismét kész volt a rendeletével. 1495 máj. l-én

ráparancsol a városra, hogy ne nagyjon a zsidókra adót

kivetni, a már beszedett összeget vissza kell az ille-

tknek adni, magukat a zsidókat pedig kötelességük

megvédelmezni a városkapitány és embereinek minden-

nem erszakoskodása ellen. 1

)

Ulászlóra nem sokat adtak a szabad királyi városok.

Több nyomatékkal birt a nádornak szava. Szapolyai

István volt akkor Magyarország leghatalmasbb fura.

Ulászló az megválasztását is részben neki köszön-

hette. Szapolyai volt az ország nádora. A nagyszombati

zsidók ügyeit is Szapolyai intézi, mivel a király

N. -Szombatot és vele a zsidókat is elzálogosította

nála. 2
)

A soproni zsidók ügyébe is beleszól Szapolyai István,

vagy mint a király helytartója, tehát nádori minség-

ben, vagy tán mint zálogtulajdonos. 1496-ban ugyanis

Miksa császár a brueki országgylés határozata értel-

mében a zsidókat Német-Ujhelybl kizi. :;
>

xima postDominicani Reminiscere Anno J »omini etc. LXXXX-mo
tercio». 1 1493.)

J

) Az oklevél Sopron város levélt. Lad. XLV.III. et y. y.

fasc. I. Nr. l
w
2. L. Kulin i. m. 146. 1.

-I U. o. 244. 1.

3
) L. Polliik Miksa: A zsidók Bécs-l'jhelyen, 94. 1.
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Érdekes, hogy a 136 évvel ezeltt Sopronból kizött

zsidók Német-Ujhelybe vették útjukat ; most pedig, 136

év után, a Német-Ujhelybl elkergetett zsidók Sopron-

ban kerestek menedéket. A negyedik ivadék újra visz-

szaszármazik szépapja szülföldjére.

Szapolyai István 1497 márcz. 30-án Sopron városá-

hoz rendeletet intéz, hogy azon zsidókat, kik Német-

Ujhelyrl elköltözködnek, legalább 3 hónapra fogadják

be Sopronba vagyonukkal együtt, hogy onnan azután

lakhelyeiket, a melyeket idközben maguknak kisze-

melnek, akadálytalanul felkereshessék. Egyszersmind

felkéri a várost, hogy rködjék fölötte, nehogy a pol^

gárság részérl bármily akadékoskodásnak vagy zakla-

tásnak legyenek kitéve.*) A város, úgy látszik, Szapo-

lyai Istvánnal nem mert ujjat húzni, a német-ujhelyi

zsidókat beeresztette.

De az utolsó kérését, hogy ne zaklassák ket, vajmi

kevés figyelembe részesítette. Valóban bámulnunk kell

azt a leleményességet, hogy Sopron mit ki tud eszelni

a zsidók zaklatására. A Német-Ujhelybl jöv zsidókat,

úgy látszik, megmotozták és készpénzüket megvámolták.

Minthogy minden portéka után — így okoskodtak a

jó soproniak — vámot kell fizetni, a mit a városba be-

hoznak, hát miért ne lehetne a zsidóktól a pénz után

harminczadot követelni. Egy Hyndel nev zsidó asz-

szonytól, a német-ujhelyi Muskátli zsidónak az özve-

gyétl harminczad ürügye alatt elvették a készpénzét.

A kifosztott panaszt emelt Szapolyainál. 1497 ápr.

16-án ugyanis Szapolyai leír Sopron városához és föl-

*j L o 12. sz. okmányt.
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szólítja Erdélyi Jakab polgármestert, hogy a harmin-

czad ürügye alatt elvett pénzt adja vissza a zsidó asz-

szonynak, «mivel még a hitetleneknek is igazságot kell

szolgáltatni. » l
)

A soproniak azonban nem akarták belátni, hogy

készpénz után harminczadot kérni valami hallatlan

dolog, nem is adták vissza a pénzt a kifizetett asszony-

nak, mig Szapolyai ápr. 8-án egy másik rendeletet nem
menesztett a városhoz, a melyben hangsúlyozza, hogy

a német-ujhelyi zsidók az egyenes parancsára tartóz-

kodnak 3 hónapig Sopronban. Ezeknek pénzébl pedig

harminczadot venni tilos, minthogy széles Magyar-

országon sehol sem vesznek készpénz után harmin-

czadot. 2
)

Ezt Szapolyai bizonyára legjobban tudta, hisz volt

az ország harminczadának a fbérlje; lehet, hogy azért

apelláltak a zsidók hozzá.

Ulászló idejében, a mint látjuk, többeknek volt bele-

szólása a zsidók ügyeibe. Persze, minél több az úr,

annál több pénzbe kerül, mert ingyért ezen korban

*) Az oklevél Sopron náros levélt. VIII. et H. fasc. III. Nr.

137. : (audivi) . . . «grauem querelam perfidee Judee Hyndeel

Relicte condam Judei Muskath in Noua Civitate . . . eciain

de pecuniis Tricesirnam soluere teneretur . . . cum autem

Infidelibus . . . Justitia sít admiuistranda . . . rogamus» etc.

I Datum Bude feria tertia proxima post f. vtorum Thiburcii

et Valeriani martirum anno doni. 1497.1

2
) Az oklevél u. o. Nr. 13G. : «de pecuniis non est consue-

tum in regno hoc aliquas tricesimas petére aut exigere» . . .

(Datum Bude feria quarta proxima post f. beati Marci Evan-

geliste Anno dom. 1497.)
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Bemmii se tettek, különösen nem a zsidóknak. Ulász-

lón és Szapolyain kívül még egy harmadik is bele-

szólt az ország és egyszersmind a zsidók ügyeibe is:

Miksa, ki mint római király az összes zsidók urának

képzelte magát 1
) és ket pártfogásáról is biztosította.

Ezt azért tette, hogy így is dokumentálja, a mit oly

srn hangoztatott, hogy ö Magyarország királya.

Egyes városokhoz rendeleteket is intézett. így, midn a

bécsi Szent-Ágoston klastrom templomából elvész egy

24font érték oltárterít és azt hiszik, hogy a soproni zsi-

dóknál van elzálogosítva, 1499 november 28-án elren-

deli «az szeretett híveinek», a soproniaknak, hogy

kutassák ki az oltárterítt és Isten dicsségére szaba-

dítsák ki a kellemetlen kezekbl és ha csakugyan igaz,

hogy a zsidóknál van, azok kötelesek a klastrombeli-

eknek azt ingyen visszaadni. 2
)

Ebben az évben (1499) fejezte be Szapölyai István a

hatalmas nádor sikerekben gazdag életét.

Úgy látjuk, hogy halála után ismét Ulászló maga

intézkedik a zsidó ügyekben.

Eltének alkonyát a rettenetes parasztlázadás keserí

tette el. A Bakács Tamás toborzottá keresztesek mar-

talóczokká válnak és Dózsát választják vezérül. Az

országban kisebb csapatok szervezkednek és a nemesek

és fpapok ellen indulnak. Némely helyeken azonban

erélyesen szétrobbantják csapataikat. így Sopronme-

'i Az oklevél Sopron város levélt Lad. XLVIII. et y. y.

fasc. II. Nr. 60. Kívül áll: «Maximilian Freiheit den Juden

7.u Hungern gegeben». Nyomt. Kohnndl i. m. 159. 1.

-) L. a 14. sz. okmányt
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gyében is.
1

) Sopron városa körül azonban nemcsak a

fnemeseket éa fpapokat fenyegették a lázadók, hanem

a zsidókat is. Ulászló külön rendeletben meghagyja

Sopron városának, hogy a zsidókat, mivel különös

oltalmába és védelmébe fogadta, igyekezzenek úgy

a keresztesek, valamint minden más törvénytelen

támadás ellenében megvédelmezni.3
)

A zsidók helyzete Ulászló malma alatt mindinkább

rosszra fordult. Ki voltak téve mindenféle zaklatások-

nak. A király nem volt ugyan fukar a rendeletekben,

de hatásuk vajmi csekély volt. A soproni zsidókban a

biztonság érzete mindinkább megrendült. Saját házaikra

semmi gondot sem fordítottak : nem tatarozták ket,

ha összedlt, nem építették föl. A börtön, a kifosztás, a

megraboltatas, a zaklatás, a mit az utolsó évtizedeken

végigszenvedtek és a Miksa által helyeselt zsidó üldözés

Német-Ujhelyen és Ausztria többi városaiban bizonyara

elvette kedvüket a házépítéstl. Vagyonukat úgy igye-

keztek elhelyezni, hogy legkevésbé legyenek kitéve a

hirtelen jöhet kifosztásnak. Még emlékezetükben lehe-

tett az 1440-iki esemény, a mikor Erzsébet királyné

megengedte a soproniaknak, hogy a zsidók 16 házából

12-t vegyenek el a keresztények számára és a zsidók

lakjanak négy házban. A zsidóknak ily körülmények

közt házaik megépítéséhez semmi kedvük sem volt.

A város panaszt emelt ellenük a királynál, eladva

mindennem sérelmeiket, így a zsidók ellenieket

*) Fesslet 3. kötet, 301. I.

2
) Az oklevél Sopron nit-os levélt. Lad. XLVIII. et y. y.

fasc. 1. Nr. 14. Nvomt. Kohrmál i. ni. 458. 1.
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is.M Királyi rendelettel kellett tehát a zsidók országos

prefektusára valamint a soproni zsidókra ráparancsolnia

Ulászlónak, hogy a zsidók saját házaikat ne hagyják

romba dlni, úgyszintén a várfalak ersítési munká-

latainál is segédkezzenek. Mert ha ezt nem teszik, úgy

a várost teljhatalommal fogja a király felruházni, hogy

a zsidókat kényszerítsék és erszakkal rávegyék eme

munkálatok teljesítésére.
2
)

II. Lajos alatt (1516—26) nem javult a zsidók hely-

zete Sopronban egy cseppet sem. Az adók megszapo-

rodtak, de az értük nyújtott királyi védelem igen prob-

lematikus volt. A király maga gyakran a legszüksége-

sebb dolgok hijjávai volt. A zsidók adóira nagy szüksége

volt. Megkétszerezte tehát a zsidók adóját, 3
) a mellett

még rendkívüli adókat is vetett ki rájuk, a melyeknek

behajtásáról Mendel Jakab zsidó-prsefektus gondosko-

dott. 4
) A soproniak maradtak legutoljára a fizetéssel,

úgy látszik már nagyon ki voltak szipolyozva. Egy év

múlva (1519) a rendes szent-mihálynapi zsidó adóval

ismét hátralékban vannak. Megint a zsidó prefektus-

nak kell gondoskodni a behajtásról királyi levél fel-

mutatása által. 5
)

A zsidók személy- és vagyonbiztonsága pedig nem-

1

) L. Sopron város beadványát " zsidók ellen. Sopron város

levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc. II. Nr. 74.

-) L. rí Ki. sz. okmányt.
:,

i Kohn 268. 1.

1

i Az oklevél eredetije Sopron v. levélt. Lad. XLVIII. et y
y. fasc. I. Nr. 15. Nyomt. Kohn 462. 1.

'') Az oklevél Sopron v. levéltárában Lad. XLVIII. et y. y.

fasc-. I. Nr. 16. Nyornt. Kohn 464. 1.
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csak hogy nem ersbödött, hanem meg lehetleg rosz-

szabbodott.

1521-ben oly rosszra fordult sorsuk, hogy a nép-

tömeg rájuk is támadt és ellenséges magatartása által

ket nagyon nyugtalanította. gy hogy Lajos május

2-én a következ rendeletet bocsátotta ki Sopron szá-

mára: «Ámbátor már a múlt napokban akartunk pol-

gártársaitok által, a kik a királyi városok ügyében

Budán idztek, hozzátok a soproni zsidók zaklattatása

miatt rendeletet intézni, de mivel k tudtunk nélkül

eltávoztak, a mi soproni zsidóink pedig — a mint

értesülünk — a város cscseléke által ellenségesen

megtámadtatnak és nyugtalaníttatnak ; azért nektek e

jelen sorok által meghagyjuk szigorúan, hogy a mi

zsidóinkat minden zaklatóik ellenében védelmezzétek

meg és régi szabadalmaik és szokásaik mellett tartsátok

meg ket és minden adósaik részérl származó ügyek-

ben tartoztok nekik igazságot szolgáltatni.» *)

A mint ezen rendeletbl kivehetjük a zsidók meg-

támadása azok pénzköveteléseibl eredt, vagy legalább

is azzal állt összefüggésben.

Csakhogy a király parancsa nem sokat használt.

Lajosnak sem volt sokkal nagyobb tekintélye mint

Ulászlónak. A királyi városok, ha nyiltan nem is mer-

tek vele daczolni, de alattomban a markukba nevettek

és a szépen megirt nagy koronás veres pecsétekkel

ellátott «a királynak saját megbízásából» készült királyi

rendeleteket a sutba dobták és nem sokat tördtek

vélük.

*) L. a il'. sz. okmányt.
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Május 25-én érkezett Sopron városához a király ren-

delete. Hogy milyen foganatja volt, az kitetszik abból,

hogy néhány napra rá ismét zavargások fordultak el
ós a zsidókat ismét megtámadták.

Lajos egy hét murva, június i'-án, új rendeletet intéz

a városhoz, a melyben szemükre lobbantja viselkedé-

süket, hogy a zsidókat napról-napra jobban zaklatják.

Egyszersmind tudatja velük, hogy egyik udvari em-

berét. Bán Imrét küldi hozzájuk, a ki a közelebbi

királyi instrukcziókal majd tudatja velk és neki min-

denben engedelmeskedni tartoznak. 1
) Mindezek a zavar-

gások, zaklatások, zsidók megtámadása és bebörtön-

zése — a mi szintén elfordult 3
)
— nem bírtak hiva-

talos jelleggel. Maga a városi hatóság jóakaró elnézést

tanúsított ugyan a rendbontókkal szemben, de velük

magát ez ideig még sem azonosította.

Nemsokára azonban ez is bekövetkezett. Maga a

varos mint hivatalos testület, a polgármester, a város

bírája, az esküdtek folyamodványt intéznek a király-

1

j Az oklevél eredetije Sopron v. levélt. Lad. M. fasc. III.

Xr. 125. : «. . ; Judeorum molestia et turbacione nou seincl

mandavimus . . . Cum autem intelligimus ipsos Jiuleos in

dies magis et niagis turbari, ínisimus tunc in medium véstri

lidelem nostrum, egregiuni Emericum Ban aulicum nostruni

presencium ostensorem per quem de turbationibus istoruni

Judeorum nostrorum vobis nonnulla nunciavimus. Mandamua
itaque vobis . . . ut omnibus bis, que ideiu nuntius noster

vobis nomine nostro dieet in permissis fidem babere et satis

facere debeatis . . . Datum Bude die dominico proximo post

festum Sacratorum coiporis cbristi 1521». — Bán Imre ba-

sonló küldetésben járt Pozsonyban is. L. Kolm 4-71. 1.

-) L. " 20. okmányt.
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hoz, a melyben a következket mondják. «Az egész

város mód felett megterheltetik a héberek sokasága

által, a kik az igaz hitnek ellenségei és napról-napra

mindjobban elhatalmasodnak, úgy hogy már az örege-

ket és fiatalokat összeszámítva 400-on fölül vannak, a

kik a városnak legjobb és legkellemesebb részét lakják,

a nélkül, hogy annak romjait megtataroznák. Utálatos

uzsoráikkal pedig a nyomorúságos keresztényeknek

nehéz munka árán szerzett savát, vérét kiszívják és

ket, ha csak ellent nem állnak, bntényekre csábítják.

Ezen okból kegyeskedjék Felséged a kérelmezket és a

nyomorúságos soproni népet ilyen gyilkosságtól és

örökös dögvésztói, a mint a felette hitetlen zsidók

okoznak, méltó és igen nemes orvoslás által megszaba-

dítni.

Kegyeskedjék a zsidókat messze a városból kizni,

a miért Felséged halhatatlan dicsfényben fogja el-

nyerni az égi diadalt.» *)

így Sopron. így szól az «ersamer, weiser, fursichti-

ger Bürgermeister, Bichter und Bäte der Stadt Oden-

burg.» Most képzelhetjük, hogy bánhattak oly városban

a zsidókkal, a melynek polgármestere így szól a zsi-

dókról a királyhoz intézett kérvényéhen.

Ámde ez nem volt elég. A soproniak biztosra akar-

tak menni. Jól tudták, hogy Lajos nem tartozik a szi-

lárd, ers elhatározási! férfiak közé, tudták, hogy a

király felesége, Mária, nagy befolyással rendelkezik

állami üg3rekben, mert férjének akarata sokban az

övétl függ. Azért a királynéhoz is hasonló tartalmú

*) L. a i8. sz. okmányt.

A zsidók története Sopronban. *
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kérvényt intéznek, a melyben értesítik, hogy ügyüket

már a királyhoz felterjesztették és hogy legyen is

segítségükre, hogy a «megrögzött» zsidókat elhajthas-

sák, mert ezek a zsidók «a város legvidámabban, leg-

szebben fekv részét lakják és mégis lerombolják azt»,

meg azután «egész éven át nem osztozkodnak a város

szenvedéseiben, hanem életüket semmittevéssel töltik»,

«az átkozott uzsorával szerzett pénzükbl a királyi

kincstárnak adnak és kis gyermekeiket tartják el.»

«A míg pedig ezek a rablók köztünk ülnek és uzsorá-

jukkal a szegény keresztényeket meggyilkolják és el-

vesztik, lehetetlen, hogy a felséges asszonynak ez a

városa felvirágozzék.» Felsorolván ezután többi kérel-

meiket, így végzik a királynéhoz intézett folyamodvá-

nyukat: «Legalázatosabb kérelmünk odairányul, hogy

Felséged ezen említett sérelmek és megrövidített, el-

tulajdonított és idegen kezekbe jutott szabadalmaink

ügyében, leginkább azonban a zsidók ügyében kegyes-

kedjék kérelmünket Felségénél elmozdítani és legyen

a mi kegyes szószólónk, hogy szabadalmainkat újra

visszaszerezhessük. Iparkodni fogunk, hogy Felséged-

nek, a mi legkegyelmesebb asszonyunknak ezt testtel-

lélekkel meghálálhassuk.» *)

A soproniak azonban elszámították magukat.

A várva-várt engedély helyett, hogy a zsidókat ki-

zhetik a városból, II. Lajostól 1523 november 8-án

érkezett egy királyi rendelet, a melyben meghagyja a

városnak: «Minthogy a soproni zsidók már elbb is

gyakorta, különösen pedig most, úgy vagyonúkban,

*) L. a i9. sz. okmányt.
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mint személyükben üldözéseknek és elnyomásoknak

vannak kitéve a soproni polgárok és lakósok részérl,

és errl a zsidók rimánkodva panaszkodtak nekünk és

kijelentették, hogy az ilyen üldözések és elnyomások

ellenkeznek régi jogaikkal és szabadalmaikkal ... a

mely szabadalmakat eldeim és felséges atyám meger-

sítette és ezeltt már én is megersítettem : azért nem
akarjuk megtrni, hogy ket továbbra is : akár kizés,

akár bármi más ellenségeskedés által rettegésbe ejtsé-

tek és elnyomjátok, annál kevésbbé, mert az országban

lakó összes zsidók a mi királyi kamaránkhoz és kincs-

tárunkhoz tartoznak. Azért tehát szigorúan meghagy-

juk .... hogy ket sem most, sem a jövben se ne

zaklassátok, se ne üldözzétek, akadályokat eléjük ne

gördítsetek és nekik károkat ne okozzatok Xem
akarjuk ket — és ez az egyenes felelet a soproniak

kérvényére - - ama kötelékbl elereszteni, a mely által

hozzánk vannak fzve és a mely állapotba ket királyi

atyánk halála után találtuk».*) A soproniak tehát ez

egyszer kudarczot vallottak. Ámde — így gondolkoztak

a soproniak — valamiképen ezeknek a zsidóknak, ha

már el nem lehet ket kergetni, mégis kellene egy kis

borsot az orruk alá törni. Elhatározza tehát a városi

képviselet 1523-ban, hogy a zsidóknak Sopronban,

hogy megkülönböztethetk legyenek a keresztényektl,

a i zsidó ruházatot» kell hordaniuk. Ezt a helyi tör-

*) Az oklevél latin és német másolata Sopron v. levélt., a

német Lad. XLVIII. et y. y. fasc. II. Nr. 74 alatt, a latin,

melyet Kohn (473. 1.) közöl, Lad. XLVIII. et y. y. fasc. II,

Nr. 62 alatt.

4*
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vényt a soproniak bizonyára a pozsonyiaktól vették, a

kikkel — mint késbb látni fogjuk — egyéb kérdések-

ben is nagyon rokonszenveztek és egyetértettek, külö-

nösen pedig a zsidókkal szemben tanúsított eljárá-

sukban.

Többszöri kísérlet történt ugyan Magyarországon,

különösen a római kúria részérl a zsidó-jel és zsidó-

ruházatnak országos törvény által való meghonosítá-

sára, de mind ez ideig eredménytelenül. A mit azonban

az országos törvény ki nem mondott, az mint helyi

intézkedés fonnál ltt néhány királyi városban. így

Budán és Pozsonyban. 1
) Sopron pedig mint harmadik

csatlakozik a frigyhez.

Azonkívül ugyanezen évben meg lett tiltva a zsidók-

nak a szent napokon, azaz vasárnap, a 12 apostoli

napokon és a Mária ünnepeken az adás-vevés. 2
)

A zsidók helyzete Sopronban mindinkább súlyosabbá

válik. Égni kezd a föld a lábuk alatt. A kihágások a

zsidók ellen szaporodnak. Egy áldott állapotban lev
zsidó asszonyt meggyilkol egy keresztény n ; a gyilkos

nt szabadon bocsátják, semmi bántódása nem tör-

ténik. 3
)

*) L. Kohn 249. és köv. 1., úgyszintén Pollák M. : A zsidó-

jel történetéhez az I. M. I. T. Évkönyvében 1896.
8
) «Die Juden sollen sich zu heiligen tägn als an sonntagn

vnserer Frauen und Zvölffpoten tägn anhaimbs enthalten vnd

vor Herren singn nicht herfür geen und fürkhäuffen und sich

in Klaidung als Judn halten sollen, damit man so den Christn

und Juden erkhenntniss habe.» Az 1523-ik évi községi jegyz-

könyvbl. Sopron v. levélt.

3
J
L. a 42. sz. okmányt.
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E közben pedig a haza egén setét felhk tornyosod-

nak. Dörgés és villámlás riasztja fel az ország lakóit.

Dörgés, de nem az égbl, hanem az ágyúk torkából
;

villámlás, de nem a felhbl jöv sisterg isten-nyila az,

hanem villámlás a fegyverek csöveibl. Szolimán had-

serege ijeszt gyorsasággal közéig az ország határai

felé. Az ország zilált állapotban ; a katonaság kevés
;

a kincstár üres.

Nagy adókat vetett volt ki 1521-ben a budai ország-

gylés, minden telek után egy aranyat, minden m-
hely után egy aranyat, a zsidók számára pedig minden

fej után egy aranyat, a mi persze a legsúlyosabb volt,

mert egy-egy családra 5

—

(í arany is esett. Azonban

kevés pénz gylt be. A kezek közt szétfolyt. A fneme-

sek nem akartak fizetni, a kezelk htlenek voltak, a

király gyönge.

1523-ban újabb és nagyobb adókat kellett kivetni:

minden tzhely után 2 aranyat. Az ország urai azon-

ban valóságos rablógazdálkodást folytattak, a pénz

nem volt elég. Végre 1526-ban már csak fél forintnyi

adót szavaztak meg. A soproni zsidók annyira ki voltak

már merülve, hogy nem tudtak fizetni. Sokan közü-

lök, különösen a vagyonosabbak, a kiknek a többiek

helyett is fizetni kellett volna, elmenekültek a magyar

határból és az akkor Ausztriához tartozó Kis-Martonba

távoztak, hogy így az adózás terhétl és a soproniak

üldözésétl megszabaduljanak. A polgármester a tanács-

ban is szóvá tette az ügyet, hogy hát a zsidók az

tudta és akarata nélkül távoztak Kis-Martonba és hol-

mijukat is magukkal vitték.

A zsidók bizonyára sejtették, hogy mi készüldik
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Sopronban ellenük, már nem érezték magukat a város-

ban teljes biztonságban.

E közben azonban megérkezett a királyi felhatalma-

zott, hogy az adókat átvegye. Nem volt több zsidó hon,

csupán egy. 1
) Erre a király nevében a polgármester

futárt meneszt Kis-Martonba és a kismartoni zsidóság-

hoz írt levelében 1526 június 28-án fölszólítja Vischl

Jakab, Köppl és Gerstl, valamint a többi Kis-Marton-

ban tartózkodó soproni zsidókat, hogy tüstént jöjjenek

haza Sopronba, máskülönben vagyonukat és életüket

teszik koczkára. 2
) A zsidók vissza is jöttek, legalább

késbb ugyanezekkel a nevekkel találkozunk. 3
) Az adót

is nagy nehezen összehozták ékszereik elzálogosítása

által. Figyelemre méltó, hogy Sopron városa hogyan

járt el az adó behajtásánál. A zsidóktól a legnagyobb

szigorral hajtotta be az adókat, st úgy látszik, hogy

túlszigorral és nem nagyon igazságos fölosztással.

Tudjuk ugyanis, hogy 1526-ban fél forintnyi adót

szavazott meg az országgylés. E szerint a körülbelül

400 lélekbl álló zsidó községre 200 forint jutott volna,

tényleg azonban 500 forintot hajtott be tlük a város.

Maga Sopron városa pedig ugyanezen czélra t. i. a

törökök elleni szervezkedésre 600 forintot fizetett. 4
)

Alig tévedünk sejtelmünkkel, hogy a zsidóktól behaj-

tott plusz a városi minusz kikorrigálására volt szüksé-

ges. Mert egyébként érthetetlen volna, hogy a zsidók

*) L. a 47. sz. okmányt.

-) L. a 24. sz. okmányt.
3
)
L. alant és a 47. sz. okmányt.

*) L. a 3i. sz. okmányt.



500 forintot, az egész város pedig csupán hatszázat

fizetett. Ezt különben a zsidók szemükre is lobban-

tották a soproniaknak. De ez még nem volt oly nagy

baj. Jött ezután még nagyobb is. Mohács csatasík ján

elvérzett a nemzet, a Csele vizébe fúlt a zsidók védje,

oltalniozója, a kit k «ami drága Lajos királyunk» -na k *

neveztek. Azután szomorú napok következtek. Az ö

halála nemcsak Magyarország történetében jelez for-

dulópontot, hanem határk ez a zsidók történetében is.

Ketts gyászlobogóként leng felénk Mohácsnak gyá-

sza.. A nemzeti gyász az egyik, a másik pedig, a mi

a zsidókat még azonfelül érte.

*) U. o.



MÁSODIK FEEJZET.

A zsidók jogi és társadalmi helyzete.

1324—1526.

Zsigmond alatt 1388-ban már a soproni zsidók is a

kamara szolgaságboz tartoztak. «Királyi városomban

lakó zsidóimnak» nevezi ket Zsigmond. 1
) Bár a soproni

zsidóknak csak a királyi kincstárba kellett járulékaikat

befizetni, a város még is rótt rájuk ha nem is adót, de

legalább külön, csakis zsidók által fizetend vámot.

Ilyen vámot csupán állatok, árúk, termények és üzleti

czikkek után szedtek a soproniak. Minthogy adót zsi-

dóra nem vethetett ki, hát olyan módon húzott a város

mégis tlük hasznot, hogy megvámolta ket. A soproni

1394-bl való «Bergrecht oder Grundbuch» ily formán

sorolja fel a vám alá es dolgokat :

«egy darab parget
(
«parchent»]

egy disznótól ... ... ..- .

egy birkától _..

egy ökörtl ._. ... ..- .

egy lótól ._. ... ... ...

egy zsidótól

dénár

2 «

]
/2 <(

3 «

6 «

2 dénár» 2
)

*) Nagy I. i. m. 343. sz.

'-') Sopron város levéltárában Lad. IX. et J. Nr. 1. Nyomt.

Fejérpataki L. Magyarországi városok régi számadáskönyvei-
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A város így gyakran meghúzta a zsidókat és meg-

nyirbálta a kirátyi privilégiumaikban biztosított jogai-

kat. De volt rá eset, hogy a városi viszonyoknál fogva

oly elny háramlott a zsidókra, melyet az országos

törvénynél vagy a királyi privilégiumnál fogva nem
élvezhettek volna. Bár zsidó a XIII. század elején Sop-

ron mellett is bírhatott fekv birtokot, 1
) késbb ez meg-

sznt és a zsidóságot a földmíveléstl országszerte

elütötték. Azonban a városokban, így Sopron városában

is, vehettek a zsidók szlket, mívelhették azokat és

újra eladhatták.'2 ) A régi telekkönyvi bejegyzéseknél

külön ki vannak emelve, hogy ezen szl, a mit most

ezen zsidó elad, vétel útján szereztetett: amibl azt

vélem következtethetni, hogy csakis a vétel útján szer-

zett szlket adhatták tovább a zsidók, a más módon

rájuk jutottakat azonban nem. Nagyobb nemesi birtok

megszerzése lehetetlen volt a zsidóknak, mert ez adás-

vevés tárgyát nem képezte, hanem királyi adomány

útján szereztetett meg és nemesség is járt vele. Azon-

ban tényleg mégis voltak ilyenek is a zsidók kezén,

nem ugyan mint örök tulajdon, hanem zálogtárgy gya-

nánt, a melyre nagyobb összegeket adtak kölcsön és

ben (1885) 145. 1., a liol a levéltári jegy tévesen Lad. 9 et

«G»-nek van irva.

x
) Fejér Gy.: Cod. Dipl. Hung. III. k. II. r. 141., 271. 1.

'-) L. a ]:!.. .'>'/. és 40. sz. okmányt és Sopron régi 1480-tól

1553-ig terjed telekkönyvét, a hol egy zsidó lí30-ban eladja

vétel által szerzett szlejét. (V. ö. Hajnik i. h. 233. 1. 120. j.)

Továbbá Sopron város levélt. Lad. LV. f. I. Nr. 6. a hol

1417-ben «Wolf der Jud» Fuchs Leonhárd soproni plébános-

nak a balfi határban fekv szlejét 72 fontért eladja.



58

a míg a kölcsön törlesztve nem volt, a haszonélve-

zeti jog az övüké volt. lg}' 1378-ban a már említett két

dúsgazdag soproni zsidó «Srnerl» és «Euerl» vagy

«Smarelh» és «Afi'relh» nemcsak nagy pénzüg}detekkel

foglalkoznak, hanem birtokokat is iparkodnak zálog

gyanánt vásárolni, úgyszintén pénzt kölcsönöznek bir-

tokokra. A nevezett esztendben Garai Miklós nádor

eltt tiltja a két soproni zsidót Kanizsai János eszter-

gomi prépost és testvére a pör alatt lev Széleskut és

Pordány birtokoknak megszerzésétl. 1
) Ugyancsak ö

nála van 1400 font fillér erejéig elzálogosítva Nagymar-

tom Miklós és fia, Pálnak Khidpordány (a mai Vulka-

pordány), Kövesd és Szárazvám nev birtoka. 2
) Városok

is tartoztak a gazdag testvéreknek, így Bécs 3
) és Sopron

városa 4
) is, mert pénzügyietekkel is foglalkoztak, de

birtokokra szivesebben kölcsönöztek. Agyagosi Antal

birtokai is nála voltak elzálogosítva.

Azonban a zálogbirtokok még Béla 1251-iki tör-

vénye értelmében csak addig maradhattak zsidó

kézen, míg azt valamely keresztény magához nem

váltotta. Országnagyok jószágai pedig egyáltalában

nem maradhattak zsidó kézen. 5
) Azért iparkodtak is a

zálogot a zsidók kezébl kiszabadítani. így Nagymar-

tom Miklós inkább Kanizsai Miklóstól Szarvk urától

kér kölcsön 1400 fontot, hogy csak a már említett

*) Az okmányt 1. Nagj/ 1. i. in. 313. sz.

2
)
ü. o. 315. sz.

3
)
Schlager: Wiener Skizzen aus dem Mittelalter I. k. 28.,

40. és IL k. 191. 1.

4
)
L. a 9. sz. okmányt.

•
r

') Hajnik i. h. 238., Kohn i. h. 112. 1.
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Smerl és Euerl zsidóktól kiválthassa birtokát. 1
) Harkai

Péter pedig, mivel a német-ujhelyi Ayzel zsidónak és

testvéreinek elzálogosított jószágát kiváltani nem bírja,

1400-ban megengedi Sopron városának, hogy kivált-

hassa 400 forintért és a 100 frt kamatot is meg-

fizetvén a zsidóknak, a birtokot 500 forintért zálogba

bírhassa. 2
)

Béla kiváltsága, a mint látjuk, oly soká maradt gya-

korlatban, mint kevés zsidótörvény, több mint 150 esz-

tendeig.Még 1400 után is e szerint járnak el a zsidóknál

zálogba vetett birtokok kiváltásánál. Még a királyi

védelem, a mibe Béla törvényének 24. pontja a zsidó

zálogbirtokost részesíti, 1400-ban is érvényben van.

Úgy hogy Sopron városa Harkai Péter birtokait el nem
ütheti Ayzel zsidó kezérl, míg ebbe a király bele nem
egyezik. A város nem is késik Zsigmondtól ezen enge-

délyt megnyerni, a mit még ugyanazon évben meg is

kap. 3
) A város tíz évig volt ezen jószág zálogbirtokosa,

a nélkül, hogy Ayzel zsidót tényleg kielégítette volna.

Minthogy azonban Harkai Péter kiváltani nem tudta a

jószágot 1410 május 29-én örök birtok gyanánt eladja

azt Eozgonyi Simon országbíró eltt Sopron városának.

A vételárról szó nincsen, hanem úgy látszik, azon 500

x
) Nagy J. i. b. 315. sz.

2
) Az okmány Sopron v. levélt. Lad. G. f. [. Nr. 30. Nyonit-

Nagy I. i. m. 378. sz. alatt. «... Ayzel Judaeo et suis frat-

ribus ac herédibus de noua civitate . . . pro quadringentis

florenis auri boni et justi ponderis, pignori obligata existissent».
8
) Az okmány Sopron város levélt. Lad. C. f. II. Nr. 38.

(Datum 1400 in vigília festi beati Andree apostoli ; az Ostrau

melletti táborban.)
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forint, a mi a birtokon zálog volt és annak tíz évi

kamata volt a birtoknak örök ára. 1
)

Nemsokára azonban Harkai Péter meghalt, utódot

hátra nem hagyott. «Magva- szakadta miatt és más ok-

ból — mondja a királyi levél— ránk szállt ezen jószág.»

A «más ok» alatt az értend, hogy a birtok királyi

adomány volt egykoron. Sopron városa siet tehát Zsig-

mondhoz, hogy engedje át nekik a birtokot, mely már

több mint tíz éve volt a város keze alatt. Zsigmond

1413-ban bele is egyezik, hogy a birtok Sopron városáé

legyen, de hozzáteszi, hogy 500 írtért kiváltandó a

soproni zsidók kezébl. 2
) így jutott Sopron könny

szerrel Harka és Egered birtokához, a mely eredetileg

pénz nélkül került a város kezére azért, mert zsidó

nem tarthatott meg zálogbirtokban nála lev jószágot,

mihelyt keresztény jelentkezett annak kiváltására.

Hogy ingatlanokra csupán zálogjogot formálhattak

a soproni zsidók, az ki volt mondva az privilé-

giumukban. Ezen 1388 eltt szerzett privilégium, ami-

vel csak Buda és Sopron zsidósága, utóbb valamivel a

kismartoni és kszegi zsidóság is dicsekedhetett, lénye-

gében azt tartalmazta, hogy a zsidók bárhonnan és

bármikor hozzájuk csatlakozó jövevényekkel együtt a

zsidó vallás törvényei értelmében élhetnek. A mi pedig

megélhetésüket illeti, foglalkozhatnak ingó vagyon

x

l Az okmány Sopron város levélt. Lad. C. f. II. Nr. 44.

I Datum Csepreg 1410 octavo die festi sacritissimi corporis.)

2
) Az okmány Sopron város levélt. Lad. C. f. II. Nr. 51.

(Datum Londe 1413 in profesto beati Nicolai confessoris.) Itt

már a «soproni zsidók» a hitelezk, a kik valószínleg Ayzel

és testvéreitl átvették a birtokon lev zálogjogot.
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befogadásával, visszatartásával és eladásával, úgyszin-

tén ingó és ingatlan vagyon után való kamatszedéssel,

jött légyen az bármi módon a kezük közé.*) A soproni

zsidók ffoglalkozása e szerint adás-vevésbl, zálog-

ügyletekbl és pénzkölcsönzésbl állt. A mi az adás-

vevést illeti, nem állt szabadságukban mindenféle árúk-

kal kereskedni. Korlátozva voltak e tekintetben az egyes

czéhek által. Ezek féltékenyen rizték jogaikat és a zsi-

dóknak nem engedték meg semmiféle az szakmájukba

vágó foglalkozásnak g}^akorlását. 1375-ben még a zsi-

dók majdnem kizárólag zálogkölcsönökkel és pénzügy-

letekkel kénytelenek foglalkozni; a keresztényeké pedig

a többi kereseti ág. így bizony nagyon szk körre szo-

rult a zsidók tevékenységének a tere. Ezen térrl

fogalmat alkothatunk magunknak, ha nézzük, hogy

mennyi minden foglalkozási ág volt Sopronban kizáró-

lag a keresztények kezében. Ezért felsorolom az 1375-iki

soproni telekkönyvbl kiderül összes hivatalokat és

foglalkozásokat, a mik az illetk nevei mellé vannak

jegyezve. Ebbl még azonkívül képet nyerünk egy

középkori körülbelül 2000 lakossal biró királyi város-

nak társadalmi életérl és tagozódottságáról. Volt Sop-

ronban 1375-ben :

*) L. az okmányt Nagy I. i. m. 343. sz. alatt: «... ipsis

iudeieis legibus ac libertaturn quibuslibet prerogativis et iuris

finuitatibus, quibus ceteri iudei in civitatibus nostris regalibus

Budensi scüicet et Soproniensí incolatum habentes presertim

in recepcione, retencione ac venundacione vagiorum et qua-

rumlibet verum rnobilium et immobiLium pretextu fenoris ad

manus ipsorum quoquemodo deventorum, funguntur». A k-
szegi zsidókra vonatkozólag 1. Hajnik 208. 1.



Polgármester _.. ... - ___ ... ... ... ... 1

Pap (köztük káplán «halbphafi») ... ___ ... ... 3

Tanító ... — ... ... ... — ... ... ... ... 1

Javas asszony («ärztin») ... ... ... ... ... ... 2

Hóhér («nachrichter») ... ... ... ... ... ... ... 1

Kutyapeczér («vasner») ... ... .... ... ... __ 1

Pintér. __ _.. -_. ... _. ... ... ... ... 6

Szatócs («ckranier, kandier, kaufmann») ... ... ... 5

Timár («ledrer») ... ... ... ... ... ... ... ... 5

Szabó ... ... ... ... _— ... ... ... ... 5

Suszter ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 5

Pék 1

)
(köztük: «peck, nudl peck, pairiscli peck»)._. 5

Kalapos ... ... ... ... ___ ... __. ... ... ... 4

Mészáros, illetleg hentes ... ... ... ... ... ... 3

Bognár ... ... ... ... ... __. ... ... ... ... 3

Pereczsüt («preznrnacker») ... ... ... ... ... 2

Serfz ._. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

Kmíves... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

Kocsigyártó ... ... _._ ... ... ... ... ... ... 2

Szíjgyártó («riemer») ... ... ... ... ... ... ... 2

Takács ... ... ... ._. ... __. ... ... ... ... 2

Kovács, illetleg lakatos ... ... ... ... ... ... 2

Kardcsiszár («svertsurber» ?) ... ... ... ... ... ...

Posztónyíró («tucksckerer») ... ... ... ... ...

Irhás («hautsclmeidr») ... ... ... ... ... ... ...

Szappanfz («seivistan» ?») ... ... ... ... ___

Kötélver («seiler») ... ... ... ___ ... ... ... ...

Bábsüt («lepz'tin») ... ... ... ... .. ... ...

Molnár ._. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fürds(«obre padstubn,nidrpadstubn,mitre padstubn» 2
)

3

Majoros ... ... ._. ... ... ... ... .__ .... 11

'i «nudl peck» valószínleg mácsik pék, illetleg finom pék;

«pairisch peck» pedig paraszt, illetleg közönséges pék, vagy

tán bajor pék.
2
) Ezeken kívül a két «Tuckkaus», a mely a zsidóké volt.
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A szl- és földmívesek nincsenek külön kitüntetve

az említett telekkönyvben, 1
)
pedig számuk nagy lehe-

tett, mivel az. iparosok közt a pintérek állnak els he-

lyen (6), a mi a szlinívelés nagy fokára mutat.

A földmívelk száma sem lehetett csekély, mert csak a

majorok száma 11 -re rúgott. Mindezen foglalkozás és

kereseti ág a keresztények kezében volt. Nem nehéz a

számítás, hogy mi maradt a zsidóknak. Semmi más,

mint a mit az említett királyi privilégium megengedett

nekik ; még az sem egészen. Ingóságok adás-vevése

bizonyos iparczikkek kizárásával. Ingó és ingatlan dol-

gokra való pénzkölcsönzés. Hogy mennyire korlátozva

volt az adás-vevés, eléggé mutatja, hogy a zsidóknak

csupán könny rossz posztót u. n. cseh posztót szaba-

dott eladni, azt is csak «mérsékelten;» jobb nehezebb

posztót, a mi drága és több hasznot hozhat, csak ke-

resztények adhatnak el.
2
) így a zsidók új ruhát sem

adhattak el, tehát csak holmi avult, levetett ruhanemü-

ekkel volt szabad kereskedniök. 3
) Úgyszintén el volt

tiltva nekik, hogy a piaczon tyúkokat, ludakat, gabnát,

lisztet vásároljanak és nyereségre tovább adják.

Hasonlókép tilos volt a zsidónak mint alkusz szere-

pelni és keresztények közti ügylet el: létrejöttét elmoz-

dítani és igy keresethez jutni. 4
) Több, mint száz év

múlva sem sikerül nekik ezeket a jogokat kivívni, és

*) Eredetije Sopron város levélt. Lad. VIII. et H. f. I. Nr.

22. A telekkönyvre vonatkozólag v. ö. fönt 20.. 22. és követ-

kez 1.

2
) L. a 43. sz. okm. V. ö. Kohn i. m. 479. 1.

s
) U. o.

*) U. o. továbbá a 47. sz. okmányban.
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ha mégis beleártják magukat ezen dolgokba, az csak

«per nefas» történik és a város ellenük panasz és sére-

lemképen hozza fel, midn vádlóként lép föl a zsidók

ellen.

A czéhek is már természetüknél fogva szükkeblüek

voltak. A szabók czéhe 1477-ben megtiltotta a paraszt-

szabóknak, hogy zsidók számára ruhát ne varrjanak. 1
)

Mert a paraszt-szabó csak parasztnak varrhat. Utóbb

pedig, 1507-ben, a zsidóknak egyenesen eltiltja a város

a posztóval való kereskedést, úgyszintén a szabó-

ságot. 2
)

A kereskedés, minthogy a kereskedk is zárt testü-

letet képeztek, a mint látjuk, szintén nagyon korlá-

tozva volt. Bizony alig maradt a zsidóknak egyéb hátra,

mint a kamatra való pénzkölcsönzés, vagy ama kor

nyelvén szólva, mely a bibliából vett szólásmód sze-

rint a kamatra való kölcsönzést «uzsorának» nevezte:

az uzsoráskodás.

Tehát a viszonyok kényszere tette a zsidókat tisztán

pénzüzérekké, és kényszerítette ket keresztények által

nem gyakorolt foglalkozásokat zni.

1

)
Sopron város levélt. Az 1477-ik évi községi jegyzkönyv-

ben: «Itern. Das kein Paursneider weder Juden, noch Christen

sol machen gevannt, und welich das tuet, ist verfallen 1 Phunt

wachs».
2
)
Sopron város levélt. Az 1507-ik évi községi jegyzkönyv-

ben : «Item. Die Gemein will haben, das man den Juden in

keinerlag weg sol gestatten, das sie ganze tuecher und loden

sollen kauffen». L. Sopron sz. kir. város monographiája ; for-

rásanyag, kézirat gyanánt kiadva a monographiai városi bizott-

ság számára, 3. 1.



Bárhogy tekintsük is a dolgoi a zsidókat föltétlenül

kárhoztatni és elitélni nem leket. Amint az elfogulat-

lan kutatás és történetírás tényleg nem ket kárhoz-

tatja, hanem az akkori társadalmat. Mert, ha a dolgok

velejét, rugóját nézzük, látjuk, hogy a zsidót egyenesen

uzsorássá nevelték, azzá Lenni kényszerítették; ha pe-

dig a dolog formai oldalát tekintjük, akkor sem csele-

kedtek a zsidók törvény ellenére. Mert a törvény meg-

engedte, hogy a két fél egymás közt az adóslevélben

tetszlegesen állapíthatja meg a kamatokat. A királyok

pedig, az egyes hatalmasok, direkt privilégiumokat

adtak a zsidóknak az uzsoráskodásra. Láttuk, hogy a

soproni zsidóknak már 1388-ban királyi szabadalom

által meg van engedve az uzsoráskoclás. Ezen engedély

azonban, minthogy a többi kereseti forrás ellük el

volt zárva, úgyszólván a megélhetés egyedüli feltétele

volt. De ez sem volt biztos megélhetés.

Homokra épített exisztencziát nyújthatott az uzso-

ráskodás. Hiszen láttuk, hogy N. Lajos idejében a

visszatérés után Sopron városa a zsidóknál felvett

pénzkölcsön után 10o/ -ot fizet kamatot; ha az évi

kamatot («Dienst») a rendes idre le nem fizeti : akkor

a kamatra jár 43V8% késedelmi kamat, («schadn.»)*)

A mi a tke után («Haubtgut») kerek számban ki-

vetve 15%-nak felel meg. Ez azonban, ha a kamatot

évenkint elmulasztották kifizetni, mindig jobban-j óbban

növekedett, mert a kamatok kamatja aránylag súlyo-

sabb volt, mint maga a kamat. De még így is majd-

nem hihetetlen kicsiny ez a kamatláb, ha tekintetbe

*) L. a 2. sz. okmányt.

A zsidók története Sopronban. y
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veszszük , hogy Pozsonyban ugyanebben az idben

43 1/8°/o-ot és kisebb kölcsönöknél 862
/s /o-ot engedeti

meg a pozsonyi helyi törvény, késbb pedig Zsigmond

király ( 1431-ben) 104°,oot engedett kamat gyanánt

remii. 1
) Ezen felötl tényt úgy magyarázhatjuk meg,

hogy kisebb összegek után nagyobb volt a kamatláb,

nagy összegek után pedig kisebb. A szóban forgó köl-

csön pedig szokatlan nagy, 1000 font, azért volt bizo-

nyára a kamatláb ilyen szokatlan kicsi, aminre ezen

korban egyáltalán több példát nem is tudunk.

Késbb azonban Sopronban is megnövekedett a ka-

matláb.

Zsigmond említett törvénye értelmében ugyanis a

törvényes 104% -on kivül szabadott a szerzd felek-

nek tetszésszerinti kamatokat kikötni.

Ki is kötöttek. De meg egyáltalán a kamatoztatás

módja is megváltozott. A 14-ik században Sopronban

a tkétl rendes, de nagyon mérsékelt százalékot fizet-

nek ; csak a kamatfizetés terminusának be nem tartá-

sakor jött a meg nem fizetett kamatra — de nem a

tkére — a kamatok kamatja.

A 15-ik században a tke után általában nem jár

semmiféle kamat, csak ha a tkét a kitzött idre le

nem fizeti az adós, akkor jár szerfölött nagy késedelmi

kamat («gesuech»V így a tke minden forintja után

jár heti 2, 3 st 4 fillér is kamat fejében, 2
) ami kerek

x
) L. Kohn i. h. 170., 190. 1.

a
) Az adóslevelek Sopron város levélt. Lad. IV. et D. f. VII.

Nr. 500 és Lad. XLVIII. et y. y. fasc. I. Nr. 2., továbbá u. o.

Nr. 5.



67

számban 100, 150 st 200 százaléknak felel meg. Vilá-

gos, hogy a kamatoztatás ily neme arra való számítás-

ból eredt, hogy az adós a kitzött idre nem fizeti meg
a tkét. Azért a pénzkölesönzés mindennek daczára

merész játék volt, némileg hasonló a va-banque-hoz.

Az adós megfizethette a kitzött idre a tkét, akkor

a pénz haszon nélkül állt addig is, mert a kamatok

csak a terminus be nem tartásakor kezddtek. Vagy

ha nem fizette ki maga, kifizettethette mások által. így

30 soproni polgárnak 270 forintnyi tartozását, amelyet

1 426-ban vettek föl József németujhelyi zsidótól a czelli

Merchlein fiától már 1427 elején visszafizeti helyettük

«kegyelembl» Sopron városa.1
)

De ez csak a legkisebb veszély volt.

Ezeken kivül nagyobb veszélyeknek is ki voltak téve

a hitelezk. Els sorban, hogy a számzés által elve-

szítik követeléseiket, amint N. Lajos korában is meg-

történt. Ez ellen úgy iparkodtak a hitelezk véde-

kezni, hogy az adóslevélben világosan kikötötték, hogy

ilyen esetben a tke felmondható a kiszabott határid

letelte eltt. Ha pedig mégse fizetne az adós, akkor

vagyona bel- és külföldön mindenkor és mindenütt

lefoglalható.-) Hasonló veszélyt rejtett magában a

királynak a zsidók fölötti hatalma béke idején is,

amikor a zsidók minden megtámadás nélkül törvénye-

sen fosztattak meg egész vagyonuktól. A király a zsi-

dóknak, mint a királyi kamara szolgáinak, föltétlen

*) Az okmány Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y.

fasc. I. Nr. 2.

2
) L. a ?. sz. okmányt.
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ura volt, vagyonúi fölött kénye-kedve szerint rendel-

kezhetett. Ha most a keresztény adós a zsidónak járó

adósság terhe alatt rosszul érezte magát, a királyhoz

fordult, aki különféle módon kiszabadíthatta öt kényel-

metlen helyzetébl. A legegyszerbb es egyszersmind

a 1 (.u.uyökeresebb segítség volt a Németországból és

Ausztriából hozzánk átszármazott : «levélölés » . A király

egyszeren megölte az adóslevelet és ezen öllevéllel

(töttebrief) érvénytelenné tette az eredeti adóslevelet

es így az adós megszabadult hitelezjétl. Ezen öl
levelet még ((kiegyenlít levélnek» is hívták, (quitt-

briefe.)

Volt ezen kivül még sok ilyen királyi levél, a mely-

lyel vagy az egész adósság megsemmisíttetett, vagy

annak egy része, vag}r csak a kamat, a tke azon 1 ki n

érintetlen maradt. Az ilyen királyi leveleket hívták

«szabadító levélnek» (freybrief), vagy «ellenlevélnek»

(g< ,L';enbriefe), vagy «hatalmi levélnek» (gevaltbriefe),

"tiltó levélnek» (pottbriefe), (verbotbriefe), «kiközösí-

tés] levélnek» (panbriefe), úgyszintén «könyörlevélnek»

(pettbriefe).*) Már ezen elnevezések sokasága is mu-

tatja, hogy mennyiféle veszélyeknek volt a pénzköl-

csönz kitéve, míg pénzét és annak kamatait megkapta,

A hitelezk rizikója igen nagy volt; nem csuda, hogy

ezzel arányban ntt a kamatok nagysága is. Hisz min-

dig úgy volt, hogy nagy veszélylyel járó vállalatoknál a

nyereségnek is nagynak kellett lennie. És csakugyan

a zsidók uzsorájánál is látjuk, minél jobban szaporod-

*) Sopron város levéltára. Laclula LV. fasc. I. Nr. 9., to-

vábbá Lad. XLVin. et y. y. fasc. I. Nr. 5.
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n;ik a veszélyek: az öllevelek, annál nagyobb lesz a

kamat. X. Lajos idejében a Levélölés még ritkaság

számba ment.

Késbb itt is gyakorolták és minél srbben gyako-

rolták, annál jobban ntt a kamat. Még Nagy Lajos

idejében 1375-ben Sopron városa a zsidóknak 15%-ot

fizet, Zsigmond idejében már 150 és ^OO^/o-ot. 1
) A zsi-

dók igyekeztek a százalék nagysága által magukat

kárpótolni adósságaik egynémelyikének megöléséért.

Azonkívül pedig magukba az adóslevelekbe felvétették

az adósnak ilynem nyilatkozatát : «megfogadjuk az em-

lített zsidónak (József a czelli Merchlein fiának) esküté-

tel helyett, hogy se a tke, se a késedelmi kamatért, se

az udvarhoz, se a királyhoz nem akarjuk hozni, sem

fárasztani, sem pedig valamely hatalmashoz küldeni (a

levelet) kéréssel és könyörgéssel. Ne legyen ezen levél

ellenében sekönyör, se szabadító, se kiközösít, se tiltó, se

hatalnr levélnek, se bárki levelének semmiféle ereje

az említett zsidó tudta és beleegyezése nélkül.» 2
)

Ilyen királyi levél ellen persze nem volt felebbezés.

Hanem azért mégis fordult el olyan eset is, hogy egy

soproni zsidó még a királyi levél daczára sem tágított

és nem állt el követelésétl. A mi azonban csak az erély-

telen II. Lajosnak zavarokkal teljes uralma alatt volt

lehetséges. 3
)

A kölcsönöket a zsidók nem pusztán adós-levélre ad-

x
) Sopron város levélt. Lad. LY. f. I. Nr. 9 és Lad. IVr

. et

D. f. 7. Nr. 500.

2
)
U. o.

3
)
L. a 47. Hz. okmányt.
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t;'ik. hanem mindkét félnek, különösen pedig az adósnak

megnyugtatására és biztonságára a kölcsönöket még

bejegyezték a zsidó biró, egy keresztény városi hivatal-

nok eltt a « zsidó könyvbe)) is. Ez a könyv vagy «laj-

strom» vagy «regisztrum» a zsidóknak járó adósságok

nyilvántartására szolgált. Világos és határozott szavak-

kal ki volt írva ily formán : «Item János vagy Péter erre

és erre a napra tartozik fizetni 20 frtot, ha nem fizet

erre a kiirt napra, akkor kamat jár rá tovább.» A fize-

tend adósságokat a zsidó biró hivatalosan közhírré

tette és hivatalosan hatalmánál fogva be is hajtotta. 1
)

Ha részletfizetések történtek, azt is bejegyezte a zsidó

biró a lajstromba. így visszaélések majdnem teljesen

ki voltak zárva. Minthogy azonban nemcsak készpénzt,

hanem különféle terményeket, gabonát, úgyszintén

kereskedelmi czikkeket, posztót is kölcsönöztek a zsi-

dók, az adósok pedig nemcsak pénzzel, hanem gaboná-

val, terményekkel, musttal, kádba tiport szlvel, fa-,

mész-, fövény-fuvarozással is fizettek,
2
) azért nem rit-

kán támadtak a hitelezk és adósok közt különféle

egyenetlenségek és összeütközések; mivel mindegyik

fél károsítottnak tartotta magát. Ezen összeütközések

annál könnyebben voltak lehetk, mert az adósok gyak-

ran 5, 6, 7, st 8 évig használták a nagy kamatra köl-

csön vett pénzt, anélkül, hogy valamit is törlesztettek

volna. Midn azután az óriási kamat mellett G—8 esz-

tend múlva leszámoltak egymással, megtörtént, hogy

1
) L. a 31. sz. okin.

a
) L. a 47. sz. okm.
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az adós házát, szlejét felemésztette az adósság. 1
) Eájuk

fogták, hogy a zsidó könyvet hamisítják,2
)
pedig ez a

zsidó biró hivataloskodása mellett alig képzelhet.

Egyébként minden hamisítás nélkül is megtörténhetett,

hogy az adós 100% mellett, ha egyszer belekeveredett

az adósságba és 5—6 évig nem fizetett, teljesen tönkre

ment, házát, földjét, barmát elveszítette és koldusbotra

jutott ; hiszen a fölvett tkének legalább ötszörösét,

hatszorosát kellett visszafizetnie.

Nem minden adósságot irtak azonban be a városi

zsidó könyvbe, hanem voltak egyes zsidóknak is külön

könyvei, 3
) melyekbe szintén csak a zsidó biró jelenlé-

tében szabadott beirni. E könyvet nem zsidó, hanem

egyszeren «adósságos könyv» -nek hivták. A beirás

azonban nem volt mindig elegend. Ha az illet adós a

hitelt megérdemelte, úgy magával a beírással is meg-

elégedett a hitelez, de ha nem, akkor biztosítékot kí-

vánt : zálogot. Zálog kétféle volt. Vagy kézi-zálog, a mit

akkoriban szekrény zálognak neveztek (schreinpliandt),

vagy pedig ingatlanok záloga, fekv-zálog. Kézi-zálog

gyanánt adtak a zsidóknak pecsétgyrket, 4
) arany,

ezüst ékszereket, ezüst öveket és ezüst gyrket, 5
) to-

vábbá különféle ünnepi ni ruhákat, tunikát, köpenyt

és fels ruhákat (peplum), 6
) úgyszintén oltárterítket,

x
) U. o.

2
)
U. o.

3
)
U. o. «In des genannten Juden Schuldbuch eingeschrie-

ben».
4
)
L. a 15. sz. okm.

5
)
L. a 41. sz. okm.

6
)
L. a 42. sz. okm
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egyházi kelyheket és másféle egyházi szereket. 1
) Ha

eredetileg zálog nélkül volt is a kölcsön, ha azonban a

terminus elmúlt, az adós pedig nem' fizetett, akkor zá-

logot kérhetett a hitelez. 2
) Zálog nélkül leginkább hi-

telképes embereknek, városoknak, fnemeseknek, zász-

lós uraknak adtak a zsidók kölcsönt. 3
) De még ilyen

esetekben is világosan kiíratják az adóssal, «hogy úgy a

tke, valamint a késedelmi kamatra vonatkozólag le-

g}
7en az említett zsidóknak (Freudmann német-ujhelyi

zsidónak és örököseinek) joguk hozzánk, örököseink-

hez és utódainkhoz, azonkívül minden birtokainkhoz,

a mi van Magyarországon, Ausztriában és Steierben

vagy bárhol bel- és külföldön ingó vagy ingatlan va-

gyonúnkhoz.» «Ha azután a zsidóknak le kell fizetni a

pénzt és mi (Sopron városa) nem fizetjük le, legyen jo-

guk minden javunkat lefoglalni.» 4
) Látjuk tehát, hogy

ilyenkor is a nem fizetés esetére föltételes zálogot köt-

nek ki, a mi, úgyhiszem, semmikép sem azonos az olyan

fekv -záloggal, a melyet az adós a kölcsönzött pénz fe-

jében tényleg mindjárt átad a hitelezjének. (1. fönt.)

Amaz körülbelül azonos a mai bekebelezéssel, illetleg

az adós-levélben a bekebelezés megengedésére adott

nyilatkozattal, emez pedig a valóságos záloggal.

Az adósleveleket nemcsak aláirtak, hanem külön-

böz szinü viaszpecsétekkel meg is pecsételték. A zsi-

x
) L. fönt, 14. I. 1. j. és a 44. sz. okm.

2
)
L. a 47. sz. okm.

3
)
L. a 46. sz. okm. és Sopron v. levélt. Lad. XLVIII. et y.

y. fasc. I. Nr. 5.

') ü. o.
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dók, egyik jogtörténeti iró szerint, 1
) mivel nem volt pe-

csétviselési joguk, azért nem is pecsételték meg a köztük

és keresztények közt létrejött okmányokat és azért az

általuk egj'szerüen aláirt okmány, pecsét nélkül is birt

ellenük bizonyító ervel. Hogy a zsidók Sopronban

tényleg nem pecsételik meg saját pecséteikkel az okmá-

nyokat, az a legtöbb esetre ráillik ugyan, de nem áll

minden esetre. így látjuk, hogy 1526-ban a soproni

zsidók elöljárói József és Janus zsidók a zsidóság nevé-

ben kiállított okmányt e záradékkal fejezik be: «Ennek

bizonyságául saját nevünkben és a zsidó község nevé-

ben elkészítettük ezen levelet saját pecsétünkkel és ket-

tnknek nevét saját kezünkkel héber írással alája tet-

tük.» 1327-ben Sopronban Maid zsidó hajdani soproni

lakos az kiállított okmánya alá saját barna pecsétjét

nyomja.'2)

Utóbb 1530-ban látjuk, hogy a Sopronból elvándo-

rolt Gerstl, kaboldi zsidó Sopron városához intézett le-

velét is ellátja zöldes szín pecsétjével. 3
) Ez ug}*an már

Sopron határán kívül van és ránk vonatkozólag bizo-

nyító ervel alig bir, de az elbbi két eset is világosan

mutatja, hogy soproni zsidóknak volt saját pecsétjük.

Honnan van tehát, hogy a soproni zsidók okmányain

többnyire mégis hiányzik a zsidók saját pecsétje ?

A pecsétek többnyire értékes pecsétgyrk voltak, a

melyekre még kölcsönt is adtak. 4
) így tehát maga a pe-

J
) Hajnik i. h. -214. 1.

2
) L. a 27. és SO. sz. okm.

s
) L. az 53. sz. okm.

*) L. a 15. sz. okm.
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csét értékes, drága és nem épen szükséges holmi volt.

Mindenki nem engedhette meg magának a pecséttartás

luxusát. Többnyire csak az urak, a nemesek, a városi

elöljárók, esküdtek, hivatalos személyek tartanak pe-

csétet. A közönséges polgároknak ritkán van pecsétjük;

ha adóslevelet állítnak ki, elkérik valamely pecséttartó

férfiutói és az okmány záradékában külön fölemlítik,

hogy kinek a pecsétjével van az okmány pecsételve. így

30 soproni polgár 1427-ben okmányt állít ki és az ok-

mány záradékában elmondják «mivel magunknak nincs

saját pecsétünk, azért szorgalmasan könyörögtünk

Glingenfürtter Mártonhoz, ez idszerinti fraknói vár-

grófhoz és Pehann Lrinczhez, ez idszerinti soproni

harminczadoshoz, úgy hogy k az pecsétjüket igazi

bizonyításul ezen levélre függesztették.» 1
) Egy másik

alkalommal soproni polgárok, mivel nincs saját pecsét-

jük, elkérik Laistlein János jiolgármester és Gelusch

Péter tanácsos pecsétjét és azzal pecsételik meg az

adóslevelet. 2
)

Tehát látjuk, hogy a polgároknak ritkán volt pe-

csétjük, mert a pecsét drága volt ; nem csoda hát, hogy

a zsidóknak, kik legnagyobbrészt még szegényebbek

voltak, mint a polgárok, nem volt saját pecsétjük, lega-

lább legtöbbjének nem. Egynek, kettnek volt ugyan,

tehát joguk volt hozzá, legtöbbjének azonban nem volt.

Tehát még Sopronban sem volt helyi törvény a pecsét

tilalma a zsidók számára. Sopronban is úgy volt, mint

*) Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc.

Nr. 2.

2
) U. o.
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az egész országban, 1
) hogy t. i. a pecsét a zsidóknak

nem volt megtiltva.

A zsidók a nevüket a különféle okmányokon légin-

kül)!) héberül irták alá, 8) vagy pedig német nyelven, de

héber betkkel. 3
) Német vagy latin betkkel nem került

egyetlen egy zsidónak aláírása sem a kezem közé. írni te-

hát— csupán hozzávetleges legyen e nézet—valószín-

leg csak héber betkkel tudtuk. Csupán néhány, kiválóbb

zsidó tudhatott németül vagy latinul olvasni. Azért ha

zsidó fontosabb okmányt állít ki, héberül, vag}r németül

(de héber betkkel) összefoglalja az okmány tartalmát és

csak azután írja azt alá. 4
) Ugyanezt az eljárást látjuk a

németujhelyi zsidóknál is meghonosodva. 5
) Valószinüleg

onnan került Sopronba, mert Sopron és Német-Ujhely

közt állandó volt a migráczió, az ide-oda hullámzás.

A magyar zsidók régebbi történetében az ilyen héberül

aláirt okmányok eddig a ritkaságok közétartoznak, azért

közlöm ket az okmányok közt. — Hogy még nagyobb

nyomatéka és kötelez ereje legyen a zsidó-aláirta ok-

mánynak, tanú gyanánt a rabbinussal is aláíratják.

Két rabbi aláírása maradt így ránk, az egyik 1490-bl, 6
)

a másik 1503-ból. 7
)

De nemcsak zsidók által kiállított okmányokon ta-

lálunk héber aláírásokat, megjegyzéseket és utóíratokat,

*) Kohn i. h. 166., 329. \.

-) L. a (')., 0., 1:1.. 15., -.\\. 51. sz. okmányokat.
3
) L. a 30.. 53. sz. okmányokat.

*) L. a '>.. /'>'.. '><).. 51., .V»'. sz. okmányokat.
•) L. Pöllák M. : A zsidók Bécs-Ujhelyen. Függelék II, IX.
8
) L. a 9. sz. okmányt. V. ö. alant 9:i. 1.

7
) L. a 15. .;:. okmányt. V. ö. alant u. o.
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hanem keresztények által zsidók számára kiállított

adósleveleken, okmányokon is. Bizonyára a németül,

vagy latinul nem ért zsidónak jegyzete az, hogy így

maga megjegyezhesse, hogy voltaképen mirl is van

szó abban az okmányban. így Sopron város adóslevelén,

.1 melyet 1440-ben a németújhelyi Freudmann zsidónak

128 font és 80 fillérrl ad, héber utóirat van. 1
)

St még Gara Miklós nádornak egyik sajátkezleg

írt, 1428. decz. 2-án Sopron városához intézett fölszó-

lításán is héber írást találunk. Az okmány szélén héber

betkkel oda van írva: «Oedenburg». 2
) Ezt úgy ma-

gyarázhatjuk meg, hogy Gara nádori minségében a

királyi kamarához tartozó zsidók ügyeit intézte, adóit

beszedte. Az adószedk és kivetk, tudjuk, zsidók vol-

tak. 3
)

Hogy a latinul nem ért zsidó adószed tudhassa,

melyik rendelet hová szól, oda írta a város nevét héber

betkkel az illet adót követel okmány szélére. Tény-

leg Soprontól is a zsidók adóját kéri a nádor, azon

megjegyzéssel, «hogy ha nem hajtjátok be a soproni

zsidóktól a kiszabott összeget, azt a ti javaitok, vagyo-

x
) Sopron v. levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fase. I. Nr. 5.

A végén ez áll : 'S'Q-) pfei^ 17'Dp TflÖTI "OTP hü Dr
'3X2 ÍTKI 7p arQ i annyit tesz: «a polgároknak 128 font

és 80 ('£) fillérrl ('£) való, húshagyó keddre («fastnacht»)

[visszafizetend adósságról szóló] levele. Az adóslevélben a

fizetési terminus tényleg így áll : «ausrichten vnd bezallen

sulién zu der Vasnacht schir ist kunfftig».
2
) Sopron v. levélt. Lad. VIII. et H. fasc. IL Nr. 61. Az

okmány szélén áll : ^Hl^JTX
8
) V. ö. Hajnik i. m. 22ö. 1.
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notokból fogjuk bárhol kifogni és kicsikarni». 1
) Tudjuk,

hogy Gara idejében és az személyében a nádor volt

egyszersmind a zsidó-biró, a ki a zsidók ügyeit, pereit

intézte, adóit beszedte 2
) Az országos zsidó-birói intéz-

mény már 1371. óta létezett Magyarországon 3
) és kü-

lönféle fázisokon ment keresztül. Ugy látszik, hogy

eleinte e hivatalt leginkább a tárnokmesterekre — f-.
vagy nitárnokra — bízták. 1374-ben Feculinus, ille-

tleg Temlinus szt.-györgyi gróf, tárnokmester a zsidók

országos birája.4) 1376-ban ismét & tárnok-mester Ja-

kab de Scepus a zsidó-biró. 5
) Utána Zámbó Miklós

intézi, mint zsidó-biró a budai, pozsonyi, soproni,

nagyszombati és fehérvári zsidók ügyeit; a kit szintén

a tárnok-mesteri hivatalban találunk 6
) 1405. július

5-én Miklós mester valószínleg mint orsz. zsidó-

biró Gens Péterrel együtt nyer teljhatalmú megbízatást

Zsigmond királytól a soproni zsidók ügyében. 7
) Miklós

mester szintén az altámok-mesteri hivatalban van.

Tehát látjuk, hogy 1374

—

1405-ig az országos zsidó-

]

) S. r, levélt. Lad. VIII. et H. fasc IL Nr. 61. «de bonis

et rebus vestris vbicunque ac pecuclis exigere et extorquere

facieirms.» (Datum Bude feria quarta proxima post festum

beati Andre apostoli 1428.)

-| Ez értelemben javítandó Toepler K. Sopron városának

történeti vázlatában a 39. 1. 13. j. (A magyar orvosok és ter-

mészetvizsgálók 1847. Soproniján tartott VIII. naggyülésének

munkálatai közt. Pest. IS63.)
:;

i Hajnik i. m. 224. 1.

4
) U. o. V. ö. Kohn i. m. 162. 1.

'•) Hajnik 225. 1. 93. j.

°) U. o. 95. j. V. ö. Kohn i. m. 162. 1. 6. j.

7
) L. a 4. sz. okm.
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birói tisztség a tárnoksággal van egybekapcsolva, 1416-

tól kezdve pedig leginkább a nádori, vagy kincstárnoki

tisztséggel: Gara Miklós nádor (1416—31.); utána, vagy

tán még eltte Zuborius de Nasser fkincstartó való-

színleg mint orsz. zsidó-biró hajtja be a soproni

zsidók adóját 1
); 1435-ben Ország Mihály kincstárnok;

1440-ben pedig Héderváry Lórincz nádor az országos

zsidóbíró.2
) Volt némelykor még országos alzsidó-

biró is. így 1422-ben Bakán György orsz. alzsidó-

biró fölszólítja Sopon városát, hogy védje meg Emar-

lein soproni zsidót a király további intézkedéséig házá-

nak birtokában. 3
) Mátyás idejében az orsz. zsidó-bírói

teendk ismét a tárnokmesterre szálltak.4
) Ez azonban

nem is tekinthet teljesen újdonat-új intézkedésnek,

hanem a 14. századbeli jogszokás felelevenítésének, csu-

pán azzal a különbséggel, hogy akkor a tárnokmester

a zsidó-biró czímet is viselte, most pedig a czímet nem,

hanem csak a hatalmat birta. Mátyás alatt a zsidó-birói

intézményt a zsidó Mendel család által betöltött zsidó-

pra?fektura váltotta föl, mely a zsidók helyzetére jóté-

kony befolyással volt. A Mendl családbelieket látjuk a

soproni zsidók ügyeibe is belenyúlni, még pedig legin-

kább oltalmazólag. 1507-ben Mendel Jakab Juda ér-

vényt szerez a soproni zsidók pénzbeli követeléseinek. 5
)

l
) L. az 5. sz. ohm.

-) Kohn i. m. 1G3. 1.

3
)
Eredetije Sopr. v. levélt Lad. IV. et D. f. I. Nr. 81.

Nyomt. A Magyar Zsidó Szemlében VIII. k. 65. 1.

4
)
Kohn i. m. 211. 1.

6
) Az okmány eredetije Sopr. r. levélt. Lad. M fasc. II.

Nr. 78. «Exponitur Maiestati nostre (Wladislao) in persona
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Ulászló a soproni zsidóknak szóló rendeleteit rendesen

a prefektushoz czímezi l
) és általa szerez érvényt nekik.

II. Lajos alatt már Mendel Izraelt látjuk a soproni

zsidók érdekében mködni.'2
) Azonban úgy az országos

zsidó-birói hivatal, valamint a praeíektura idejében Sop-

ronban fönnállott a városi zsidó-birói hivatal, mely

szintén a zsidók ügyeinek és érdekeinek megvédésére

volt hivatva. vezette és rizte az u. n. zsidókönyvet,

a melybe a zsidóktól fölvett kölcsönösszegek voltak

betkkel és számokkal beírva. vezette be a zsidó-

könyvbe a zálog-bekebelezést. hirdette ki a kölcsön

idejének lejártát, ö vezetett végrehajtást a zsidó hite-

lezk kielégítésére.": A városi zsidó-biró a város által

kirendelt felesketett hivatalnok volt, 4
) rendesen taná-

csos, vagy polgármester, így Galusch Péter zsidó-biró,

ki 142G-ban töltötte be e hivatalt, szintén polgármester

volt 5
) Utána következett Kolcha Miidós, kit azonban

prouidi Jacobi Judei Mendel prefecti Judeorum. qualiter non-

nulli essent ex Jobagionibna . . . qui Judeia nostris istic com-

morantibus (certaa summás pecuniarum) reddere recusarent . . .

Mandamna omnes tales Jobagiones . . . qui se ad librum illius

ciuitatis vestre conscribi feceruut . . . Judeis nostris ... de -

bita eoruni reddere faciant.» (Datum Bude feria secunda pro-

xima post festum beaté Dorotbee Virginia et inartiris 1507.)

Ezen okmány is megersíti Kohn foltevését (i. m. 220. 1. 3. j.),

bogy a prsefektus neve Mendel Jakab Juda volt és a «Judeus»

név tulajdonnévnek veend.

*) L. a iO. sz. okmányt.

*) L. a 20. sz. okmányt.
8
) L. a ">!. sz. okmányt. V. ö. a 70. 1.

M U. o.

5
) L. a 6. sz. okmányt és egyebütt.
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nem a város emelt erre a tisztségre, hanem Gara Mik-

lós nádor nevezte t ki. Gara, úgy látszik, úgy fogta

föl a városi zsidó-biró tisztét, hogy az képviseli és he-

lyettesíti az egyes városokban az országos zsidó-birót.

lévén az országos zsidó-biró, önönmagát tartotta

egyedül jogosítottnak ennek kinevezésére. Sopron vá-

rosához és a zsidósághoz együttesen intézett rendele-

tében fölszólítja a várost, hogy Kolchának hivatalos

mködését semmi módon ne akadályozza, az t illet

zsidó ügyekbe pedig bele ne avatkozzék, hanem békes-

ségben és ellenmondás nélkül engedje, hogy Kolcha

hivatalos teendit elvégezhesse ; a zsidókat pedig figyel-

mezteti, hogy minden megengedett és tisztességes ügy-

ben neki engedelmeskedni tartoznak. 1

)

Galnsch és Kolchán kivül ismerjük Paumgarten

György zsidó-birót (1407. körül), 2
) továbbá Fleischacker

Péter várostanácsost 1520-ban 3
) ós az utolsó zsidó-birót

Schlosser Gáspárt. 4
) Ennek a tulajdonképeni hivatala

megsznt ugyan 1526-ban, de azért az utóbb fölmerül

zsidó-ügyeket is végezte el.
5
)

') Az okmány eredetije Sopr. v. levélt. Lad. VIII. et H.

fasc. II. Nr. (Ji. V. ö. Hajnik i. h. 217. 1. 64. j. 226. 1. 97. j.

a
) Sopr. v. levélt. Lad. XL et J. Prot. Nr. 2. N. B. «Georgy

paumgarten Judenrichter» több lielyen aláirva.

3
)
U. o. «Vor dem petr Fleischogkern als derselben Zeit

(1520) Juden richter.»

4
)
U. o. «Caspar Sloser vorber (1531 eltt) Juden ricbter.»

6
) Még 1531-ben tárgyalja az ifjabb Manns kismartoni

zsidó ügyét, ki apja, az öregebb Manus belyett keresetet

indít Gloss Bernát soproni polgár ellen 6 fontnyi tartozása

miatt. Mannst elutasítják keresetével. U. o.



Ni

A városi zsidó- bíró Gara nádor mködése eltt lénye-

gében városi tisztvisel volt, a ki a város jogszokása

szerint intézte el a zsidók pereit, adósság behajtásait,

szóval mindenféle ügyes-bajos dolgait.

A mi a városi jogszokást illeti, Sopronban is, mint

egyebütt, több kisebb kivételes intézkedést hoztak a

zsidók ellen. Hogy a zsidó külön vámot fizetett és a

keresztényektl elüt «zsidó ruhában« volt kénytelen

járni és az ünnepi mise ideje alatt otthon maradni,

hogy a kereskedéstl és ipartól nagy részt el volt tiltva,

azt már említettük.

Mint jogi személy, úgy látszik a 15. században Sop-

ronban a zsidó oly jogi hatálylyal tanúskodhatott és

pereskedhetett keresztények ellen, mint maga a keresz-

tény. 1
)

A hitelezésnél a 15. században a kölcsönvett összeget

egyszeren beíratták a zsidó-biró által a zsidó könyvbe.

1497-ben azonban, úgy látszik a kölcsönvevés megne-

hezítése és visszaélések meggátlása czéljából a tanács

elhatározta, hogy ha soproni lakos valamelyik zsidótól

kölcsönt vesz fel, akkor az illet feleségének avagy

szomszédjának is tudni kell róla. 2
)

*) Az ingatlan vagyon eladásának meggátlására vonatkozó

tanúskodásnál keresztény és zsidó egyforma joggal bir. «Und
das wer, das yernand ez wer Kristen "dir Juden nach Jares

frist, meidung und manung tet hinz dem verchauflten erb . . .

derselbige mag der brif noch der manung nicht genisen.»

Sopr. v. levélt. Az 1403-iki községi jegyzkönyv 8. pontja.

L. Sopron sz. k. v. monogr. forrásanyag II. k. 2. 1.

*) Sopr. v. levélt. Lad. XI. et J. Prot. Nr. 2. NB. «Anno

dorn. 1497. am Mitichen nach Bonifaz haben meine Hern des

A zsidók története Sopronban. 6
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Ha valamely idegen vesz fel Sopronban zsidótól

kölcsönt, annak szomszédjától, vagy a bírótól tanúsít-

ványt kell hozni, hogy csakugyan odavaló. 1
) A zsidó-

bírónak pedig nem szabad zálogbekebelezést beírni,

míg az illet vagy a bírótól, vagy pedig szomszédjaitól

tanúsítványt nem hoz, hogy a birtok csakugyan az

övé.
2
)

Az adás-vevés, pénzkölcsönzés, zálog és hasonló ügy-

letekbl származó bonyodalmakat, pereket a zsidó-bíró

intézte el. Azonban börtönt nem szabhatott ki a város

jogosan zsidóra, fbenjáró ügyekben pedig épenséggel

nem Ítélkezhetett zsidók felett. Már IV. Béla 1251-iki

törvénye kimondja, hogy ilyen esetekben a zsidók fölött

vagy a fkanczellár, vagy maga a király mond ítéle-

tet. 3)

Ha tekintetbe veszszük, hogy a városokban min
jogszokás uralkodott, mily kemény, kegyetlen, valóság-

gal hajmereszt Ítéleteket hoztak ; úgy határozott elny

volt a zsidókra, hogy fölöttük, mint kamara szol-

gák fölött, a király Ítélkezett fbenjáró ügyekben. Lás-

suk csak Sopronban, mily kemény Ítéleteket hoznak.

Férj és feleség közti perpatvar miatt a hitestársakat

Kats eigentlich betracht, so ein Hiriger von einem Juden

geeilt entnemen will, sol er thun mit wissen seiner Hausfrau

oder seines nachbern.»
1

)
U. o.

2
)
«Auch soll der Judenricbter kainem kain Erbphandt ein-

schreiben, ausgenomen derselb bring dann von seinen nach-

bern oder Richter genugsam khundscharf't das es sein und

nit eines andern sey.» U. o.

8
) Kohn i. m. 105. 1.
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együttesen lánczra verik. 1
) Kisebb vétségekért a bnöst

jobb, vagy balkezének levágatására Ítélik.
2
) Istenkárom-

lás miatt a bnöst keresztre feszitik.3) Gyilkosság miatt

— ezt birálják el a legenyhébben — számkivetésre,

avagy pénzbüntetésre itélik a deliquenst. 4
) Boszorkány-

ság miatt a vádlottat elégetésre, vagy kerékbe törésre

itélik. 5
) Egy asszony a másikra ráfogta, hogy boszor-

kány ; a rágalmazót «in emendam linquae,.» azaz nyel-

vének a nyakánál való kitépésére ítélték. 6
) Valóságos

szerencse volt, hogy hosszas könyörgés után, egyné-

mely esetben a tanács pénzbüntetésre változtatta a halál-

itéletet. Most elképzelhetjük, hogy milyen Ítéleteket

hozott volna a város a zsidók ellen, a kiket annyira

gylölt, ha fbenjáró ügyekben lett volna joga fölöttük

bíráskodni !

Azonban akár volt joga, akár nem, a zsidókat Sopron

városa — mint láttuk — mégis börtönbe vetette.

Gyakran túllépte a város a zsidókkal szemben a hatás-

körét. Ilyenkor az országos zsidó-biróhoz fordultak

jogorvoslatért, vagy más elkel országos méltósághoz,

utóbb a zsidók prefektusához, vagy pedig magához

*) Sopr. v. levélt. Az 1581 -iki közs. jegyzkönyvben. L. Sop-

ron sz. k. v. monogr. II. 35. 1.

'*) Sopr. v. levélt. Az 1592, 1596 -iki közs. jegyzkönyvek-

ben. U. o.

8
) Sopr. v. levélt. Az 1541. évi közs. jegyzk. U. o.

4
)
Sopr. v. levélt. Az 1442, 1580. évi közs. jegyzkönyvek-

ben. U. o.

5
)
Sopr. v. levélt. Az 1592, 1597. évi közs. jegyzökönyvek-

ben. U. o.

6
)
Sopr. v. levélt. Az 1592. évi közs. jegyzk. U. o.

6*
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a királyhoz. Láttuk, hog}^ Gara Miklós, Szapolyaí

István többször kénytelen ket védelmébe fogadni.

Maga Zsigmond, leggyakrabban Frigyes ausztriai csá-

szár, II. Ulászló, II. Lajos erélyesen utasítja vissza

Sopron erszakoskodását a zsidókkal szemben és igyek-

szik a várost a törvényes korlátok közé szorítani. Egy

izben maga a királyné, Czilley Borbála, Zsigmond má-

sodik felesége lép föl védleg a zsidók ügyében, midn
1436. júl. 5-én «a kis Jakab soproni zsidót» oltalmába

veszi és a börtönbl kiszabadít] a.*) Mátyás özvegye

Beatrix, mint már említettük, ugyanezt tette meg az

összes soproni zsidókkal.

A város srn börtönözte be a zsidókat. Úgy látszik

azért, hogy a váltságdíj srn hulljon.

A város a törvény ellenére mindig többet és többet

engedett meg magának a zsidókkal szemben. Ha zsidó

ellen elkövetett bntényrl volt szó, elment néha egé-

szen a bnpalástolásig. így történt, hogy 1523 aug. 24-én

Handl soproni zsidó 8 font dénárt kölcsönzött Hammer
János, soproni lakos feleségének, Dorottyának, ki zálog

fejében odaadta ünnepi ruháját. Késbb az asszony

visszakérte két ünnepnapra a ruháját, annak örve

alatt, hogy majd az ünnep után újra visszaadja. De

midn Handl zsidó felesége, Gunda, érte ment a zá-

logért és azt barátságosan kérte, akkor Dorottya asz-

szony rárohant az áldott állapotban lev zsidó nre,

kalapácscsal ersen fejbe sújtotta, majd késsel sok

sebet ejtett rajta, egyik fülczimpáját lehasította, kezét

levágta úgy, hogy a megsebesített asszony meg-

*) Sopr. v. levélt Lad. L. fasc. V. Nr. 184.



halt. 1
) Az asszonyt azután a gyilkos n kifosztotta, a

nála talált 2 magyar aranyat, 4 fontot különféle ezüst

pénzekben, valamint ékszereit elrabolta. 2
) Handel zsidó

Sighart Márton városbírójához fordult, hogy igazát ke-

resse, hogy az asszonyt bebörtönöztesse. A mi meg is

történt. Azonban a helyett, hog}7 a gyilkosnt a maga
érdeme szerint elitélték volna, nem sokára szabadlábra

helyezték. 3
) St mi több, maga Sighart biró az elrablott

tárgyak egy részét a maga számára lefoglalta. 4
) Handl

zsidó, a ki e közben a zsidóknak Sopronból való szám-

zetése miatt Kis-Martonba költözködött, látván, hogy

Sopronban, hogy tiporják lábbal a jogot, ha zsidónak

igazáról van szó, 1528. márcz. 25-én a helytartó tanács-

hoz folyamodik elégtételért. «Önökhöz — így ir Handl

zsidó — mint az igazság kedvelihez rimánkodom ....

mert az én feleségemnek és méhében hordozott magza-

tának ártatlan és rémes haláláért semmiféle javakkal

engem kárpótolni nem lehet. Ót kicsiny, akkoriban még
neveletlen gyermekem, fosztatott meg az anyai hség
gondozásától, a melylyel sokkal könnyebben neveld-

hettek volna fel.» Mindent összegezve a szenvedett kár,

fájdalomdíj és Sopron városának bnpalástolása miatt

1000 aranyat követel Soprontól. 5
)

Sopron sietett tisztázni magát. Azzal védekezett, hogy

a gyilkos nt Dorottyát, Brandenburgi György grófnak

l
) L. a 42. sz. okmi'najt.

-) U. o.

3
)
U. o.

4
)
Az okmány Sopv. v. levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc.

II. Nr. 74. Nyomt. Kohnnéi i. m. 47fi. 1.

•"') L. a 42. sz. ekmánút.
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kérelmére eresztették ki. 1
) Hogy igaz-e e védekezés

nem bizonyos. Annyi áll, hogy Brandenburgi György,

kinek az udvarnál nagy befolyása volt, ki a királyi

házzal szoros rokonságban állt, ki eleinte II. Lajosnak

úgyszólván gyámja volt és utóbb is a király és királyné

akaratának sokszor irányt szabott, 2
) hogy ez a Branden-

burgi György többször szerepel Sopron történetében

«deus ex niachina» gyanánt.

Az udvari pártnak kiváló oszlopa volt, Máriának

kedvencz embere. A soproniak a késbb bekövetkezett

zsidók elleni harczukban nagy mértékben támaszkodtak

Brandenburgi Györgyre és részesültek is támogatásá-

ban. Ámde Handl ersebben védi a maga igazát. Új

felterjesztést intéz a helytartótanácshoz, a melyben a

gyilkos nnek megfenyítését is követeli. 3
)

A város most már csak kurtára fogja a válaszát.

Ismétli, hogy Brandenburgi György gróf kérelmére bo-

csátotta szabadon a g}'ilkos nt, továbbá ellentmondást

talál abban, hogy Handl elször 1000 aranyat kér

fájdalomdíj fejében, másodszor pedig testi fenyítést

követel. 4
)

Handl 1529-ben harmadik fölterjesztésében kéri az

ügy végleges eldöntését. Hangsúlyozza, hogy a város

maga sem tagadja a tényeket, így hát kérése jogos és

1
) Kohn i. h.

") Fraknói W. Ungarn vor der Schlacht bei Mohács (Schwi-

cker fordításában) 6., 9., 35. 1.

3
) Sopv. v. levélt. «Fragrnenta gravaniinum Judeoruin et Re-

presentationurn ciuitatis Soproniensis Altissirnis in locis ex-

hibitarurn» czíni alatti iratok közt.

4
I ü. o.
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igazságos. Csupán egynémely körülmény földerítésére

kéri a már egyszer kihallgatott Abhauser doktort újólag

kihallgatni, továbbá, hogy a bécsi egyetem rektorához

küldjenek próbatoriális levelet, végül, hogy az elzött

soproni zsidók közül hallgassanak ki egynéhányat. Már

nagyon is régóta — így végzi Handl a beadványt —
lmzódik az ügy, a nagy bntett, melyet az igazság és

privilégiumaink ellen követtek el büntetlenül rajtam.

Pedig mást nem akarok, csupán igazságot.*)

Hogy az ügy hogyan lett véglegesen eldöntve, arról

nem szólnak az akták. De így is tanúságos és jellemz

arra nézve, hogy a zsidókkal szemben hogyan kezelik

Sopronban a törvényt és jogot, különösen a XVI. szá-

zad els negyedében, mikor a városból mindjobban

kezd kifelé fordulni szekerüknek rúdja és kezd égni a

föld a talpuk alatt.

*) U. o.



HARMADIK FEJEZET.

A zsidók vallási, szellemi és társadalmi élete Sopronban.

(1324—1526.)

A XIV., XV. századból alig, hogy valamit tudunk a

magyarországi zsidók vallásos és szellemi életérl.

A héber kútfkben csak igen ritkán van szó e korbeli

magyarországi zsidókról. Mert a zsidó irodalommal és

tudománynyal Magyarországon nem igen foglalkoztak
;

zsidó iró, a ki az akkori viszonyokról szóló tudósítást

hagyott volna ránk, az egyetlen csekély jelentség

nagyszombati Ejzák, a «Minhágim» Írójának kivételé-

vel, nem volt Magyarországon. Elvétve, ha van e kor-

beli egy-két magyarországi rabbiról tudomásunk. Hogy

a zsidók vallásos életét mi töltötte ki, szellemüket mi

foglalkoztatta, arról vajmi keveset tudunk. Azért e té-

ren a legcsekélyebb adalékokat is örömmel kell fogad-

nunk. Néhány ilyen adatra akadtam a soproni levél-

tárban.

A következ fejezetben bvebben elmondom, hogy a

zsidókat Sopronból való számzetésükkor ki is rabolták.

A többek közt héber könyveiket is elvették. Ezek a

könyvek a többi prédával együtt, a város kezébe kerül-

tek. Mivé használhatja a város a héber könyveket ?

Ha egyébre nem, hát kötési táblának más könyvek

számára. A héber könyvek ers pergament lapokra vol-
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tak írva, néhány ilyen lapot összeragasztottak és be-

kötötték vele a különféle számadási könyveket az ú. n.

«Kaitregister» :eket, a melyeket a levéltárban megriz-

tek mind a mai napig. Szétbontottam az összeragasz-

tott leveleket és így nyertem, ha csak szk térre is,

némi betekintést a XIV., XV. századbeli soproni zsi-

dóknak vallásos és szellemi életébe. Mert ezen perga-

ment kéziratok mind a XIV. és XV. századból valók és

1526-ban kerültek a város birtokába, a mit egyébként

a pergamentlapokon lev évszámok is bizonyítanak. 1
)

Ezekbl a kézirattöredékekbl láthatjuk, hogy a soproni

zsidók els sorban foglalkoztak a szentírás magyarázatá-

val. Tanulmányozták az I. századbeli tanaitának, Kabbi

JismaelbenElisának szentírás magyarázatát, a Mecliilln

nev háláchai midrást. 2
) Foglalkoztak a babilóniai tal-

1

)
Sopr. r. levélt. Levéltári jegy nélkül. Az ogyik füzetnek

pergamentlapján áll: «Paul Schutzner Eaitregister Anno 1528«

7 negyetliv pergamentlapból áll kettes kolumnákra osztva.

A másikon : «Hans líeisser Camerers Raittregister 1538».

2 negyedivnyi lapból áll. A harmadikon : «Allerlay Send-

schreiben von der Statt Odenpurg 1545», ez is, valamint ;i

következk negyedivnyi pergamentlapokon. A negyediken áll :

«Raittregister 1533». Az ötödiken «A(nno) D.(omini) 15452

Comes Thomas de Nadasdi.» A hatodikon : «Anno 1542 Am
13 february.» A hetediken nem áll dátum. Látjuk, hogy az

évszámok mind ]52(j utánról valók. De e számok természete-

sen csak a város birtokába való jutásnak dátumát mondják
el, nem pedig a kéziratok keletkezésének idejét, a mi jóval

elbbre tehet, már az irás formájánál fogva is. Mind négy-

zetes héber betkkel van írva és mindegyik könyvtöredék

más karakter betkkel, úgy, hogy különböz másolók munkája.
2

) M. II. könyvének 21. és 27. fejezeteire maradt fön. Lé-

nyeges, a mieinktl elüt variánsokat nem találtam.
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muädal, a melyet leginkább kommentár nélkül tanul-

tak ; legalább a rendes talmud magyarázatok közül

nemcsak hogy a lap szélére nincs egy is irva, hanem

általában, nincs egy se a töredékek közt. 1
) Tanulmá-

nyozták a XII. századbeli nagy zsidó törvénytudósnak,

orvosnak és filozófusnak Maimuni Mózesnek törvény

kompendiumát a Misne- Torát még pedig a Hagahoth-

Maimnnioth czimü kommentárral egyetemben.'2 ) Fog-

lalkoztak még azonkívül a különböz rituális törvények

rövid, tömör kivonatban összeállított szakaszainak ta-

nulmányozásával. 3
) Persze ez nem meríti ki mindazt, a

mivel a soproni zsidók a XIV. és XV. században fog-

lalkoztak. A mit mi látunk, az csak egy kis levélke, a

melyet az idk viharja elsodort az akkori zsidóság

fájáról és mi csak arról betzhetünk le egy két vonást,

olvashatunk egy két szót, de teljes képet természetesen

ennek alapján nem nyújthatunk. De ez is elegend

arra, hogy belle megtudjuk, hogy a zsidó theologiában

*) Joma traktatusból egy töredék és pedig az 5. és 6. feje-

zetbl, továbbá Szukká utolsó fejezetébl és Kethuboth 10. és

11. fejezetébl egyes töredékek. Hogy ezen korban kommen-

tárokat nem igen tanultak, azt más oldalról is tudjuk. L. Gü-

demann : Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur

der Juden. III. 85. 1.

2
)
A Misne Tórából megvan a rablásról (Hilchoth-Gezéla)

szóló szakasznak 3—9. fejezete a Hagahoth Maimunioth oldal -

jegyzeteivel. Mindkett majdnem teljesen megegyezik a mi

kiadásaink szövegével.

3
) így a niT^Ö niSbn szabályai, HT3 niD^H töredékek,

úgy szintén nJp^pH XTHD"118^ e8Y laPJ a '
melyek elütnek a

mostanságban használtaktól.
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és a zsidó irodalomban való járatlanság, mely a ma-

gyarországi zsidók jellemz tulajdonságát képezi az

egész középkoron át,
1
) nem volt annyira általános,

mint a hogyan azt eddig gondoltuk. íme Sopron, a hol

foglalkoztak theologiával, zsidó irodalommal és tudo-

mánynyal, kiemelend ellentétet képez a többi közsé-

gekkel és az általános tudatlansággal szemben. Oázis a

pusztaság közepette. Hát hogyan, hogy épen Sopron

képez e tekintetben kivételt? Azt hiszem, hogy ehhez

nagymértékben hozzájárult Német-Ujhelynek közelsége,

melynek zsidó községe már a XIII. század eleje óta

virágzó iskolák és nagyhír tanítókkal rendelkezett-

Sopron és Német-Ujhely közt, a mint láttuk, az össze-

köttetés állandó volt. A XV. század els felében a híres

és tekintélyes német-ujhelyi rabbi Isszerlein Izrael (meg-

halt 1460-ban) vallásügyi kérdésekben megkérdezetve

felvilágosítást ád a soproniaknak hozzájuk intézett le-

vélben. 2
)

Azonban nemcsak a XV. században, hanem már a

XIV-ben is láthatjuk, hogy a soproni zsidók vallásos

intézményekkel bírnak. 1379-ben két rituális fürdjük

van, az ú. n. «Tuckhaus». 3
) Sopron zsidó községe az

ország els községei közé tartozik. Budával szokták a

*) Kohn S. i. m. 44. 1.

2
)
A levél Isszerlein tanítványának haustetteni Józsefnek Leket

Jóser czim kéziratában (a müncheni egyetemi könyvtár 404. és

405. sz. cod.) II. k. 56 a : p^SHliÓ b"1 IlKIH SrO |8D ÍJ?

t2t0wí?lK
,,,,

3b ("O'Hpn v - ö - Polldk M. : A zsidók B.-Ujhelyen.

70. 1. 11. j.

3

)
L. a 3. sz. okmányt.
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királyi levelekben együtt említeni. így természetesen

Sopronban, a mi a zsidó községben a legfontosabb, a

szellemi vezet sem hiányozhatott : a rabbi. Ueá már

annál is inkább szüksége volt a zsidóknak, mert

egyszersmind birájuk is volt, a ki egymás közt fenforgó

pereiket elintézte. Bár a hitközséget, mint testületet a

község élén álló két elöljáró képviselte, 1
) de a pereket

már azért is a rabbi intézte el, mert a zsidó jogtudo-

mányban egyedül volt jártas. Zsidók közti perekrl a

soproni levétárban egy árva szó sem található, mert a

zsidók egymás közt támadt és elintézend ügyeiket,

pereiket, a vallási törvények szerint Ítélkez rabbi elé

vitték, úgy, a mint ezt már s régi idk óta mindenütt

így tették. A rabbi volt az els és utolsó instánczia,

kinek Ítélete ellen nem lehetett felebbezni. Sopronban

is rabbik álltak a község élén. Néhánynak a neve fen-

maradt részint a zsidó irodalom révén, részben a le-

véltár okmányain aláírva.

Körülbelül a XIV. század végén élt Sopronban Meir

rabbi, a kinek tekintélyére Mölln Jakab (Maharil), a ki

1427-ben halt meg, gyakrabban hivatkozik'2 ) a mi min-

denesetre bizonyít annyit, hogy Meir kiváló tudós lehe-

tett. Fiatalabb kortársuk volt Kálmán rabbi Sopronból,

x
) L. a 27. sz. okmányt.

-) Maharil: Minhágiin (ed. Sabb.) 14?>, 15«, 24«. Bizo-

nyosnak tartom, hogy a hibásan írt város — mint Kohn is

megjegyzi i. ni. 349. 1. 5. j. — tényleg Ödenburgot jelent. Hisz

ez a név még a latin és német okiratokban is czifrábbnál

czifrább variácziókban jelenik meg, hát még a héberben, a

hol a betk oly könnyen folynak át egymásba.
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úgy szintén Gedl rabbi, 1
) a ki a XV. század közepén

Brünnbe akar költözködni. A XV. század végén élt

ugyancsak Sopronban Juda rabbi?) a ki a zsidó tudo-

mány terén óly hires és kiváló volt, hogy a XIY. szá-

zad egyik történetirója — Gedalja ibn Jachja — azt

mondja róla: «a soproni Jí. Juda az Askenaz országok

nagy tudósai közül való.» 3
) Ugyancsak ez idtáj 1 1. i.

1490-ben ápr. Hi-án találjuk Sopronban Jákob rabbit,

a prágai Izsák rabbinak a fiát,
4

) a kit a városban úgy

hívnak, hogy »Jakiéin mester», minthogy a rabbikat ál-

talában zsidó mestereknek szokták nevezni. Sopronban

a rabbit még «Rabbi-Jud»-nák is nevezik. így az öreg

Merheti (valószínleg Merkel) rabbit, a kit 1503 szept.

27-én találunk Sopronban, szintén így hívják. 5
)

Azonban Sopronban nemcsak a rabbik foglalkoztak

a zsidó irodalommal, hanem a laikusok is. Látjuk, hogy

a laikusok közül többen elég jól kezelik a héber nyel-

V. ö. Hamaskir IX. évf. 83. 1.

*) Isszerlein : Peszakim-Ukethabim (ed. Ven. 1546) 128. sz.,

a hol bizonyosan Sopronról van szó, a mint Berliner ellené-

ben íFrankl-féle Monatsschrift 1869. évf. 134. 1.) Kohn (i. h.)

helyesen kiemeli. V. ö. Weil Jakab döntv. 133. sz. Ez a Gedl

rabbi lehet, hogy azonos a bécsi «R. Gedl»-lel, a kit haustet-

teni József említ az kéziratában. (Leket Jóser I. 82. b.)

3
) Heilprin : Szeder-Hadoroth, &b és 44 b. V. ö. Diamant

Gy. a Magyar Zsidó Szemlében IX. évf. 598. 1.

3
) Salseleth-Hakabbala (ed. Ven. 1587) f. 62 6:

dSh: D^ösn m nSs te p-nayro rmrp s2"i

E helyre dr. Kaufmann Dávid prof. úr figyelmeztetHt.

*) L. a 9. sz. okm.
5
) L. a t. sz. okm.
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vet, a kik okmányaik alatt héberül összefoglalják az

illet irat tartalmát. Legalább az aláirás és a héber

összefoglalás egy kéznek irása. 1
)

De mindenki nem tud héberül írni, többen csupán
héber hetükkel, de német nyelven írnak. 2

) Német be-

tkkel írni tán senki sem tudott; én ilyen alá-

írásra legalább nem akadtam. Hanem azt mégis való-

színnek tartom, hogy a zsidók közt néhány kiválóbb

ember németül avagy latinul olvasni mégis tudott. Ezt

látszik bizonyítani, hogy a zsidók elöljárói látni akar-

ják Máriának a városhoz intézett ama okmányát, mely-

ben a zsidók számzetését elrendeli, 3
) a minek csak

úgy van értelme, ha az elöljárók azt el is tudták olvasni.

A német nyelv, a melyen a soproni zsidók beszéltek,

csak olyan volt, mint a többi polgároké. Nem tért el

ettl lényegesen, a mit az okmányoknak zsidók által

német nyelven írt utóirataiból is következtethetünk. 4
)

A nevek, a melyeket a soproni zsidók viseltek, már

némileg elütöttek a keresztényekéitl. A keresztények

rendesen foglalkozásuk, vagy seik valamely jellemz

tulajdonságáról vett neveket viseltek. így egy kovács-

nak a XIV. században «Sebastian Hufnagel» volt a

neve, egy másiknak «Christof Kittereisen». 5
) Érdekes-

ségük miatt fölsorolom, hogy milyen fura nevekre

*) L. a 13. és 51. sz. okm.
2
) L. a 9., 30., 53. sz. okm.

"') L. a 31. okm.
4
)
L. a 9., 30., 53. sz. okm.

5
)
Sopr. v. levélt. Levéltári jegy nélkül a különféle számadási

könyvekben (Raitregister) találhatók e nevek, valamint a követke-

zk is.
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bukkantam: «Místlpauer», «Zeufzenwein», «Hunger-

kasten», «Teufelseher», «Ivossteuschl», «Springin'kle»

(ugorj a lóherbe), «Eilinsgrab» (siess a sírba), «Pet gut»

(jól imádkozz), «Pet weniger» (kevesebbet imádkozz),

«Hat nichts», «Thamisch» (alélt), «Preydl», «Zalguss»,

«Preinruss», «Quottemberer», «Hackhasch», «Hengst»,

«Gerstenhengst», «ßettenhengst», «Sibenherz», «Meu-

sel», «Chater», «Schmoiger», «Blasi Meck», «Hanns

Durich», «MertMockh», «Jakob Spät», «Peter Veniger»,

«Benedictus Niemand». Voltak még a keresztények

közt a zsidókhoz hasonló nevüek is, mint : « Godofred

Bezalel», «Bliemel Anna», «Eberl Margaretha» stb.

Jellemzbb, hogy egy családot «Juding»-nak hívtak.

St mi több, Sopronban is látjuk, ama szokásnak

egyik fattyúhajtását, a mely leginkább Németor-

szágban kapott lábra, hogy t. i. azok, a kik a zsidó-

üldözésekkor legjobban ütötték a zsidókat, azok ebbeli

tevékenységüket hirdet díszneveket vettek föl. így

Németországban a keresztes háborúk után «Juden

schläger» és «Judenbrater» gyakori nevek lettek. 1
) Sop-

ronban ugyan még a zsidók nyársonsütésével nem
kérkednek, de igenis egy elterjedt család hivalkodva

hordozza és mutogatja nevében zsidó gylöletét, elne-

vezvén magát «Judenfeindt»-nak. Több Judenfeindt

élt Sopronban a XV. és XVI. században. így Gaspar

Judenfeindt és Jákob Judenfeindt. 2
) Ez mindenesetre

mutatja és némileg annak mértékéül is szolgálhat,

hogy mennyire gylölték Sopronban a zsidókat.

1

)
Grätz II. : Geschichte der Juden VII. 130., 325. 1.

2
)
Sopr. v. lécéit. U. o.
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A keresztények nevei többnyire németek voltak,

magyart keveset lehetett köztük találni és ebben meg-

egyeztek a zsidókkal. A XIV. században csak elvétve

akadunk magyar családnevekre. így «JenselKörmüezz»

(Körmöcz), «Jäkel ne zzól» (ne szólj) és «Ziget» (Sziget)

mindhárman 1379-bl. 1
)

A zsidók nevei is többnyire németesek, illetve hébe-

rek. Mert a zsidóknak kétféle nevük volt : a zsinagógai

héber és a közhasználatra való, a mely a héberbl

bizonyos képzk hozzátétele által megnémetesít-

tetett.

A XIV. században kevés a bibliai név a zsidók közt,

leginkább német neveket viselnek, mint a keresztények,

azzal a különbséggel, hogy csak egy nevet hordanak,

így: «Tröstell», «Jöndel», «Vinkel», «Vinkchel»,

«Offencll», «Zörell». Bibliai névre is akadunk: «David»,

«Joel», «Smerl» (Semárjából), «Euerl» (Ábrahámból),

« Smoyel » (Sámuel). 2
)

Sajátságos, hogy a nevek majdnem mind a kicsinyít

«l»-el végzdnek és a kedvesked formával (Kosename)

vannak ellátva.

A XV. XVI. században, a hol szintén a kedvesked

forma a túlnyomó, ilyenforma nevekre akadunk : « Ju-

del» (Juda), «Koppl», «Händl» (férfi név), 3
) úgyszintén

«Handl», 4
) «Manusch» (Mánássebl), «Isaak», «Joseps»

*) Sopr. v. levélt. L. VIII. et H. fasc. I. Nr. 22.

a
) L. a .'í. sz. okm. Már azért is érdenies a zsidók neveit

fölsorolni, mert nem egy képez új adalékot Zunz adataihoz :

Namen der Juden 52. és köv. 1.

3
) L. a 47. sz. okm.

*) L. n 42. sz. okm.
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(Józsefbl) 1
) «Garl», 3

) továbbá «Mauhl», «Mauncll»,

«Gerstl» (héberül Gersom), 3
) «Hädschl», «Schniollerl»,

«Behamin» (Benjamin), 4
) «Jakiéin» (Jákob), «Wolf»

(héberül Benjamin), «Zalman» (Salamon), «Moises»

(Mose), «Märhlein» (Mardochai), 5
) «Janusch» (Jona), 6

)

«Ajzek» (Jiczchak), 7
) «Slemel», «Merhel», 8

) «Casariel»

(Aser), 9
) «Kephlein» illetleg «Köpflein», továbbá

«Abraham», iMair», «Mayrlein» (Meirbl), «Muschel»,

«Muschlein» (Mosebl), «Nacham» és «Muskat». 1
«))

Voltak egyeseknek, különösen a XVI. században már
családnevük is. így a többek közt Vischl Jakabnak. 11

)

Találunk azonban magyar nev zsidókat is Sopronban :

«Farkast» egyet a XIV. és egyet a XV. században 12
)

A ni nevek közt már nagyobb változatosságra aka-

dunk, így : «Zerlin» (valószínleg Zartl névbl), «Malka»

(királyné) «Hindi», «Gunda» (Kunigundából), «Schöndl»

«Jaki» és a kedvelt bibliai név «Jochebed». 13
)

A soproni zsidók lakása mindig a belvárosban volt.

') L. a 47. sz. okm.

*) Hajnik i. m. 233. 1.

3
) L. az 51. sz. okm.

*) L. a 26. sz. okm.
5
) L. a 9. sz. okm.

a
) L. a 27. sz. okm.

7

)
L. az 53. sz. okm.

8
)
L. a 15. sz. okm.

9
)
L. a i3. sz. okm.

10
)
Sopr. ü. levélt. Lad. IV. et D. f. VII. Nr. 500 és fönt

31., 32. és 42. 1.

11
) L. a "26. sz. okm.

l>
) L. a 11. sz. okm. V. ö. fent. 39. 1.

,3
) L. a :'>., V., W., 9. és 30. sz. okm.

A zsidók története Sopronban. /
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Ez nem igen tetszett késbb a városnak és azért sze-

rette volna ket onnan azon ürügy alatt kiszorítani,

hogy a zsidók régi idkben önkényüleg jöttek be a kül-

városból és az ott lakásra tulaj donképen joguk nincs

is.
1
) Pedig a mennyire csak visszanyúlnak adataink,

mi ket mindig a belvárosban találjuk. 1379-ben szét-

szórva laknak a belvárosban és nem kénytelenek együtt

lakni. 2
) A XV. században 16 házban laknak a soproni

zsidók (fönt 29. 1.). Minthogy körülbelül 400-ra rúgott

akkor már a számuk, elgondolható, hogy túl voltak

zsúfolva a zsidók lakásai. Persze szem eltt kell tarta-

nunk, hogy a 16 ház az Uj-utczában volt, a hol nem

egy házban ma is elfér 30—40 lakó.

Erzsébet királyné ezen 16 házból el akart venni

12-t és a soproni zsidókat 4 házba akarta szorítani,

de Frigyes osztrák császár ezt megakadályozta. Es

azóta a zsidók nagyrészt megmaradtak házaik birto-

kában. Csupán 3 ház került más kézre. Wolf zsidó

háza, a ki 1417-ben Bécsbe költözködött, 3
) bizonyos

meg nem említett okokból Zsigmond királyra szállt,

a király pedig a tanács kérelmére odaajándékozta azt

Sopronnak, hogy azt városházának használja. 4
) Sopron

J

) L. a 43. sz. ohm.
2
) L. a .1. sz. ohm.

s
) Sopr. v. levélt. Lad. LV. f. I. Nr. 6.

4
) Sopr. v. levélt. Lad. L. f. V. Nr. 154 . . . «Domum con-

dam Wolf Judei . . . vt dicitur Viennse inonerati in eadem

ciuitate nostra et intra rnuros eiusdem ex opposito claustri

fratrum minoruni Juxta domuni Johannis Carnificis ciuis ha-

bi tarn et ailiacentem, ad nostram Maiestatem deuolutam . . .

curia, domibus ac aedificiis donioruin tarn lapideis quam
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hosszú idkön keresztül csakugyan Wolf házában birta

a varosházát. Ez a ház, a mint mondják, a mai Angyal-

hoz czímzett gyógyszertár volt, mely 1815-ig fatornyo-

zattal volt ellátva. 1
) Ugyanebben az esztendben (1422)

akarják Emarlein soproni zsidónak a házát is elvenni. 2
)

Hihetleg meg is történt. Annyi bizonyos, hogy utóbb

a zsidóknak csak 13 házuk van és a várostól vesznek

hozzá hármat. Számuk is megcsappant; hihetleg

a mohácsi vész eltti zaklatások miatt költözköd-

tek el többen. Számuk a XVI. század elején «ifjakat

és öregeket» beleszámítva, továbbá a «jövevényeket»

is tekintetbe véve 400-on fölül volt ugyan, 3
) de 1526-

ban közvetlen a mohácsi vész után már csak 350-re

rugóit a zsidók száma. 4
)

A zsidóknak, a mint az elbb említett esetbl kit-

nik, nemcsak rozoga házaik voltak, hanem k- és fa-

építményekkel és melléképületekkel ellátottak is. Egyik

még városházának is alkalmas volt. Csakis így férhet-

tek el annyian 16 házban. A XV. században a zsidók

majdnem mind az Uj-utczában laktak, mely ezentúl

már állandóan a «zsidó-idcza» (Judengasse, piatea Jude-

orum) nevét viseli. 5
) Hanem azért az Uj-utcza még sem

ligneis ac aliis cunctis eiusdern comoditatibus . . . pro domo

iudiciali seu Pi^aetoria (donauimus). (Datum feria quinta pro-

xims post f. Conceptionis virginis gloriose 1422.)

*) Toepler K. i. h. 32. 1.

2
) L. a M. Zs. Sz.-ben VIII. 65. 1.

:i

) L. a 18., i9., 43. sz. okm.

*) L. a 41. sz. okm.
r>

) Uj-utcza és zsidó-utcza azonos. V. ö. 30., 51., 53. sz.

okm.



loö

volt tulajdonképeni ghetto, mert nemcsak zsidók lak-

tak benne. A gyri püspöknek is volt ott egy háza

(fent 18. 1.) Az imént említett Wolf zsidó mellett János

mészáros, soproni polgár lakott(98.1. 4. j.).Ez így maradt

a XV. század végéig. 1497-ben Neunburg Wolfgang

szabó, Tristan kovács és Perthne szcsmester is a zsidó-

utczában lakik. 1
) És ez így maradt mindvégig 1526-ig

Sopronban e szerint tulajdonképeni ghettoról nem lehet

beszélni. Hogy a zsidók már 1397 óta lehetleg csopor-

tosan és egymáshoz közel iparkodtak lakni, az nagyon

természetes. Hisz a juhok is összebújnak, ha veszélyt

sejtenek, zivatart éreznek. A zsidók számára pedig a

légkör nagyon gyakran telítve volt zivatarral, villámok-

kal. Védelmi szempontból is kívánatos volt az együtt-

lakás. De meg a zsinagógától — mely 1440 óta több-

ször említtetik 2
)
— sem akartak nagyon távol lakni,

hogy ünnepeken apróbb kellemetlenségektl, fként az

utcza gúnyjától, mely a rájuk kényszerített zsidó ruhá-

zat miatt érte ket, meg legyenek óva.

Maga a zsidó-utcza szk, körülbelül 7 lépésnyi szé-

lesség utczát, jobban mondva sikátort képez. A kes-

keny rókaszorító elején lépc|szetesen befelé halad.

A házak régi ketts tetzettel, padlásszobákkal vannak

ellátva, a házak frontja tzfallal védve. A házak hosz-

l
) S. v. I. Lad. IX, et J. Prot. Nr. 2. et NB. «Anno Dom.

1497. Am Montag nagst nach der heyligen drey Kunigstag

habn die hern des Rats dem Wolfgang Newnburg Sneider das

Haws in der Judngassn neben des Tristan Smid Haws gelegn,

so etwan der Perthne khursner gewesen ist Auff Zehen

Jare . . . frey gegeben (für) . . . Zwanzig guld. Anno di 97».

-) S. v. I. Lad. XLV1TI. et y. y. fasc. I. Nr. (>. «Judenschül.»
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szában vannak építve, nem mint most szokták az utcza

szélességében.

Sopronban a zsidó-utcza megtartva régi «Uj -utcza»

nevét, mind a mai napig fönnáll. Az Orsolya teret köti

össze az Uj- városháztérrel. Fekvése és formája körül-

belül ugyanaz, mint hajdanában volt. A házak egy

részét némileg modern formába bujtatták ugyan, de

vannak még köztük, különösen az utcza elején XVI. XVII.

századból származó épületek, melyek bátran állhattak

volna az akkori Uj-utczában, a melyekben voltak ugyan

nagyobb házak, de a XVI. században legnagyobb részök

ütött, kopott, düledez viskókból állott. 1
) Persze az akkori

Sopron általában nem igen különbözött az Uj-utczától.

Hiszen maga a város mondja a zsidókról, hogy «a leg-

vidámabb és legjobb fekvés utczát bírják» (die lusti-

gist vn gelegeneste gassen). 2
) Akkor a többi semmi-

esetre sem lehetettt különb. A zsinagóga természetesen

az Uj-utczában volt és pedig 1498-ban Jaki zsidó

asszony házának szomszédságában. 3
) Mind a mai na-

pig mutogatják az Uj-utczának 22. számú házát, a mely

állítólag a régi zsinagóga volt. E házban belül még

néhány évvel ezeltt tényleg egy 19 láb hosszú és 9

láb szélesség magas, boltíves régi terem volt, a mely-

nek rendes lakóházban nem igen lett volna rendelte-

*) L. a 18., 19. sz. okm.
2

)
L. a 19. sz. okm.

3
) Sopr. v. levélt. Lad. IX. et J. Prot. Nr. 2. NB. «Anno dorn,

millesinio quadmo nonagesimo octavo am freitag nach Sophi

hat nutz und gewer emphangen dy Jäkl Judin oms Haws
in der Judn Gassn gelegenn Zwischen Judenschuel und Hut-

sill Haws» . . .
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tése. Lehetséges, hogy ez volt a zsinagóga ; mivel azon-

ban a ház ma már teljesen át van alakítva, magam
erre vonatkozólag semmi biztos nyomra nem tudtam

akadni.

A zsidóknak temetjük is volt és pedig a várfalakon

kívül, szlkertekkel körülvéve. A temet melletti szl-
kertek szintén a zsidók tulajdonát képezték (alant 1 16.1.).

A sírkövek héber sírfeliratokkal voltak ellátva, a leg-

régibb köztük, mint a soproni zsidók a XVI. században

állítják, körülbelül az 1000. évbl származott volna (fönt

11. 1.). A temetrl bvebben az 5. fejezetben fogunk

szólni.

A mi a zsidók társadalmi pozícióját illeti, mint min-

denütt a városokban, Sopronban is, bizonyos középhelyet

foglaltak el a polgárok és parasztok közt. De csak szel-

lemi képzettségre, avagy foglalkozásra nézve. Mint lát-

tuk, tudtak olvasni, írni legalább egy nyelven, a mi

akkoriban nem volt mindennapi, st még a zsidó iro-

dalommal és tudománynyal is foglalkoztak némelyek.

Foglalkozásra nézve k voltak a mozgó tke kezeli,

a pénz közvetíti és így nemcsak az egész vagyonuk

forgott mindig koczkán, hanem a nép gylöletének is

leginkább ki voltak téve. Pedig vagyonuk egyesek kivé-

telével, nem volt túlságos nagy. De még azoknak az

egyeseknek sem volt annyiok, mint a hogyan azt az

általános hiedelem tartotta. Ha a zsidónak a XVI. szá-

zadban 800 frtja volt, a mi ma körülbelül 15— 16,000

forintnyi vagyonnak felel meg, azt már dúsgazdagnak és

tehetsbnek tartották, mint akármelyik földesurat.*)

*) L. a 47. sz. okm.
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Ennek oka persze az általános pénzszükségben

rejlett.

Sok terhet kellett viselniök. Fizetniök kellett els

sorban a királyi kamarának, mint ezen kamara szol-

gáinak, kétszer évente a rendes évdíjat, a mi utóbb

már évi 400 írtra rúgott, 1
) a városnak a robotpénzt,

segély- és rdíjat. 2
) Ehhez járultak a rendkívüli hadi-

adók, vagy a királyok által tetszleges alkalmakkor és

összegben kirótt díjak, továbbá a város megersítésé-

hez való hozzájárulás. 3
) Azonfelül a saját vallásos köz-

ségük föntartása. Nemcsak rabbit és más községi alkal-

mazottakat, hanem zsinagógát, fürdt és kórházat is

tartottak fenn. Ezen kórház alatt valószínleg nem
csupán a mai értelemben vett kórházat kell venni, ha-

nem egyszersmind idegeneknek szolgáló szálló-helyet

(spittel).4)

A XV. században különféle bevándorlások által foly-

ton gyarapodtak. A Német-Ujhetybl kizött zsidók

egy része Sopronba telepedett le ideiglenesen
;

5
)

ámde nincsen tudomásunk róla, hogy tovább mentek

volna. Azt is gyanítom, hogy Csehországból is ve-

tdtek Sopronba bevándorlók. Tudjuk, hogy Cseh-

országban a XV. század végén és a XVI. század elején

a zsidók sok üldözésnek és zaklatásnak voltak kitéve.

Többször elhatározták az országból való számzetésü-

x
) Sopron város levélt. Lad. XLVIII. f. I. Nr. l(i. V. ö. uz

57. sz. okm.
a
) L. a 47. sz. okm.

s
) L. a 4. és 41. sz. okm.

*) L. a "20. sz. okm.
"') L. a i2. sz. okm.
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ket. Több család ki is vándorolt Lengyelországba. 1
)

Ezen kivándorlók közül, azt hiszem, némelyek Magyar-

ország felé is vették útjokat, a hol mégis a többi orszá-

gokhoz viszonyítva, jobban bántak a zsidókkal. így

kerültek azután Sopronba, mint az ország egyik nagyobb

községébe, cseh zsidók is. Különben nem igen lehetne

annak magyarázatát találni, hogy 1490-ben Sopronban,

a község élén az elhalt prágai rabbinak, Izsáknak a fiát

«Maister Jakiéin »-t (Jákob) találjuk. 2
) Egyébként állí-

tásomat még az is bizonyítja, hogy a rabbin kívül

1503-ban még akadunk más cseh zsidókra is Sopron-

ban. Mert hogy «Sleml Alter Behem Jud», 3
) annyit

jelent, mint «az öreg Sleml cseh zsidó», az annál bizo-

nyosabb, mert ugyancsak Prágában a 16. század elején

találunk egy ily nev (Sleml) zsidó-családot.4
)

Az ilyen bevándorlások jártak ugyan némi haszon-

nal a zsidók összességére nézve, mivel a királyi kama-

rának fizetend adóból kevesebb jutott egyre-egyre
;

más részt azonban minden új jövevény a benlakó zsi-

dók megélhetését még jobban megnehezítette, mivel

eltte is csak ugyanazon kereseti forrás állt nyitva,

mint a többiek eltt.

*) Grätz H. : Geschichte der Juden IX. k. 55., 56. 1.

2
)
L. a 9. sz. okm.

3
)
L. a 15. és a i3. sz. okm., a hol a fiatal «Sleml» cseh

zsidó van említve. Semmi esetre se azonos «Behaniin»-nel, a

mi Benjámint jelent.

*) L. Kaufmann-Hock : Die Familien Prags, 365. 1. 3350. sz.

Egyébként más oldalról is ismeretes, hogy késbbi idkben
Magyarországon a cseh bevándorlottakat «Pehm»-nek nevezték

el. L. Lw I. és Kulinyi Zs. : A szegedi zsidók 5. és 99. 1.
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A város sem nézte jó szemmel a bevándorlást,

igyekezett is azt tle telhetleg megakadályozni.

Minél nagyobb lett a zsidók száma, annál jobban

fokozódott az ellenök irányuló gylölet is. Ezen gylö-

letnek sok mindenféle oka volt: Az els : a már emlí-

tettem uzsoráskodás. A soproniak, midn a zsidók

végleges eltávolítását kérik, ezt hozzák fel dönt argu-

mentum gyanánt. Szorgosan kikutat a város minden

egyes uzsora esetet és a király elé terjeszti. Az uzso-

rát, mint említettük, általában a zsidóság rovására irni

igazságtalanságról és történeti felületességrl tanús-

kodik.

És itt Sopronban is látjuk, hogy ugyancsak igaz-

talanul nevezi el ket a város vérszipolyozóknak ;

hisz maga a város, kinek a zsidókönyv és minden

egyéb hivatalos adat rendelkezésére állt 400 zsidó közül

hat uzsorást tud felhozni. 1
)

A konkurrenczia persze ftényez gyanánt szerepelt

ezen ellenséges indulat létrejövetelében. A város nyíl-

tan ki is jelenti, hogy mily nagy baj az, hogy a zsidók

a posztónyirást és a szatócsüzleteket magukhoz ragad-

ják. 2
)

Különös, hogy ezen ellenséges indulat daczára (vag^y

talán épen a miatt) akadtak zsidók, a kik kitértek. Egy

Salamon nev soproni zsidó 1503-ban kitért, újra

zsidó lett és harmadszor megint kikeresztelkedett. 3
)

Még sokkal elbb találkozunk Sopronban egy Zsigmond

*) L. " 'i'i'. 82. okrn.

*) U. o.

») L. fönt a 40. 1.
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nevezet zsidóval, a kinek az anyja Sára asszony Nagy-

szombatban vette fel a keresztségét. 1
)

A zsidók iránti ellenséges indulatra még azon jel-

zkbl is következtethetést vonhatunk, a melyekkel

ket illették. Fordul ugyan bébe korba el, hogy

Sopron városa egy-egy zsidóra azt mondja: «szerény»,

de ilyen czímzéseket kizárólag oly adóslevelekben olva-

sunk, hol a város a zsidóktól kölcsönt vesz fel.
2
) Mikor

a zsidó pénzt kölcsönöz, akkor «szerény», egyébként

azonban rendes czíme : hitetlen (infidelis), mely szó

csak nagy ritkán hiányzik a zsidók neve mellett. De

ez még a legszelídebbek közé tartozik. Fordulnak el
a zsidókról ilyen kitételek: «visszataszító» (wiederwär-

tig), «fölötte htlen» (perfidissimus), avagy «a zsidók

elvetemedett gyülekezete» (Iudeorum pravum consor-

cium), de még ilyenek is: «rablók» (rauber), «átkozott

zsidók» (verdambt), «gyilkosok» (morden), «pestisesek»

st még «büdös zsidó» is (sordidisssima gens). 3
)

A zsidókról azt mondják, hogy bnös és botrányos

*) Pollák M. a Magyar Zsidó Szemlében XII. évf. 3(53. 1.

2
)
Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc. I. Nr. 5.

:

«Wir der Burgermeister Richter vnd der Kate . . . der Stat

Odenburg . . . Tun kund . . . das wir schuldig sein . . . dem
beschaiden Freudman dem Juden . . . 128 Phundt». Továbbá

u. o. f. I. Nr. 2. : «Tun kund das wir . . . schuldig sein . . .

Dem beschaidn Josephn dem Juden von Hindberg merchleins

des Juden Sun von Czell». Továbbá u. o. Lad. IV. et D. fasc.

VII. Nr. 500. : «... das wir unverscheidenlich schuldig wor-

den sein . . . dem besciieidenn Kephlein dem Juden die zeit

geBessen zu Odenburg . . .», és még sok más helyen.
3
)
L. a i9., i8., i4. sz. okm. v. ö. Pollák M. a Kaufmann-

Brann-féle Monatschrift ez. folyóiratban XXXIX. évf. 561. 1.
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életet folytatnak. St még azt is bnül rójják fel nekik,

hogy keresményükbl kis gyermekeiket eltartják.*)

Ebbl a vádból következtethetjük legjobban, hogy

a zsidók jó családi életet éltek. Hisz ez majdnem ma-

gától értetdik. A kit künn a világban üldözés és el-

nyomás vár, az behúzódik a tzhely mellé és a család

jótékony melegével iparkodik szívét, lelkét meger-

síteni az élet zivatarai számára.

*) L. a 19. sz. okm.



NEGYEDIK FEJEZET.

A zsidók kizése Sopronból.

(1526—1534.)

A nagy nemzeti csapás, a mohácsi vereség után a nem-

zet egy részének nincs sürgsebb teendje, mint Fejér-

várra országgylést összehívni, november 10-én Sza-

polyait királylyá választani, azután törvényeket alkotni

és egyebek közt a zsidóknak Magyarországból való

kizetését kimondani. 1
)

A fej érvári országgylésen a vezérférfiú Yerbczy

volt.

Amilyen nagy szónok és jogász, ép oly nagy gylö-

lje volt a lutheránusoknak, de meg a zsidóknak is.

Már az 1524. szeptember 8-iki országgylésen az

kezdeményezésére kimondatott, «hogy az összes luthe-

ránusok kiirtandók, azért bárhol találják ket, nem-

csak papok, hanem világiak által elfoghatok és elége-

tendk». 2
)

Verbczy a kikeresztelkedett zsidónak, Szerencsés

Imrének, az országos alkincstárnoknak, már régóta

elkeseredett ellensége volt. Ez is bizon}rára hozzájárult

az zsidógyülöletének szitásához és a zsidók szám-

') Magyar országgy. eml. 1. k. 1526.

-) Fesder ni. k. 343. 1.
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kivetéséhez. Mert Szerencsés csalárdságát az egész

zsidóságnak rovására írta.

De mi volt a kimondott oka annak, hogy a zsidókat

kizték ?

Horváth Mihály úgy tartja, hogy a «zsidók ellen

hazafiatlan viseletük miatt közönséges volt a hazában

az ingerültség». 1
)

Pedig a zsidók bizonyára nem voltak rosszabbak a

frendeknél és a köznemesek, városok és a többiek

nem voltak jobbak a zsidóknál.

A zsidók hazaíiatlanok voltak.

Hadd álljanak ezzel szemben a száraz tények. Mi-

dn a haza veszélyben forog és kivetik az adókat: a

dúsgazdag nemesek közül csak kett, Szapolyai és

Istvánffy fizeti meg a rávetett adót, a megyék közül

alig fele fizet, a mit fizet azt is nagyon fogyatékosan.

A beszedett adókat pedig a f- és alispánok legnagyobb

részt elsikkasztják.

A köznemesek közül sokan pénzzel váltják ki magu-

kat a hadi szolgálat alól, sok nemes pedig elfogadja

ugyan a zsoldot, de hadi szolgálatot még sem teljesít.

A legmagasabb államhivatalnokokra rut visszaélések és

sikkasztások sülnek ki. Többen engedély nélkül saját

szakállukra pénzt veretnek.

Maga a nádor, Báthory István ellen a htlenség, a

sikkasztás oly súlyos vádjait emelik , hogy a király

kénytelen t ideiglenesen hivatalától megfosztani. 2
)

J
l Horváth M. : Magyarország történelme IV. k. 17. 1. 1. j.

-) Kovachich : Buppl. ad. Vest. comit. II. 313. Fesslernél i.

h. 338. és Horváth M. 148. 1.
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A városok többnyire pedig mind pénzzel váltják ki

magukat a hadi szolgálat alól.

Pedig abban is rejlik bizonyos hazafiság, hogy ve-

szély idejében a haza megvédéséhez mindenki kifizesse

az adóját és azt a hivatalnokok hiven kezeljék és kiki,

a ki hadi szolgálatra van kötelezve, elmenjen a harcz-

térre.

Bizvást elmondhatjuk, hogy a zsidók nem voltak

rosszabbak a többieknél, a többiek nem jobbak a zsi-

dóknál.

A zsidókra akkor sulycs adókat vetettek ki, azt ha

nehezen is, de mégis lerótták. Katonai és hadi szol-

gálatot akkor nem kellett teljesíteniük, így hát a zsidók

magaviselete oly nagyon hazafiatlan aligha lehetett.

Hogy a zsidók a törököktl megijedtek, és itt-ott elme-

nekültek? Megtették azt mások is. Els sorban maga

Mária királyné, aki Szalaházival és Thurzó Elek kincs-

tárnokkal Pozsonyba menekült. A jobbmódú pozso-

nyiak mind követték a királyné példáját. A Duna csak

úgy hemzsegett a hajóktól amelyek a menekülk vagyo-

nával voltak megterhelve.

A fváros polgárai nem is gondoltak ellentállásra,

hanem a szultánnak Földvárig elébe küldték a kulcso-

kat.*) A zsidók hazafiatlansága tehát alig lehetett ki-

rívó.

Más okok mködtek ott közre.

Magyarországon az egész nemzet súlyos vétket kö-

vetett el, a királytól le az utolsó közlegényig, a nádor-

tól a szolgabiróig, mindenki bnös volt. Mindenki csak

*) Gévai G.: Urkunden I. 9, Fesslernél III., 370. 1.
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magával, de senki a közügygyei nem tördött. Sikkasz-

tás, csalás, htlenség mindennapi dolog volt az ország

urai közt. A hadi elkészületekre nem sokat gondol-

tak. Valami fatalizmus, szinte csudás gondatlanság

és nembánomság szállta meg a nemzetet. Mohácsnak

el kellett következnie. Ámde valakinek lakolni is kel-

lett érte. Ott volt a bnbak : a zsidóság. Ehhez járult

még a vallásos fölgerjedés, a mi a pogány törökkel való

élet-halál harcz közepette a keresztény országban kel-

lett, hogy életre keljen.

No meg közrejátszott, még pedig nem is a legutolsó

tényez gyanánt : a haszon ; mert a városok nagj hasz-

not kovácsoltak ki maguknak a zsidók számkiveté-

sébl.

II. Lajos halála után nem csak a zsidók oltalmazója

halt meg, hanem a mohácsi vész az egész országot

kimondhatatlan zavarba döntötte. Most lehetett a zava-

rosban halászni. A soproniak, a kik már némi törté-

nelmi iskolázottsággal bírtak az ilyes dolgokban, ezt a

jó alkalmat el nem szalaszthatták. Az alkalom pe-

dig most különösen jó volt ; részben mivel a politikai

viszonyok úgy alakultak, hogy király, a kinek kamará-

jához a zsidók tartoztak volna, nem volt; részben

pedig mivel az országban két hatalmas párt kelet-

kezett, a mely a híveket minden lehet eszközökkel

maga köré igyekezett gyjteni. A kiknek az ország-

gylésen és így a királyválasztásnál szavazatuk volt —
és ezekhez tartoztak a királyi városok is — azoknak

az értéke ebben a korban igen magasra szökött fel.

Az egyik oldalon Szapolyai János toborzottá a párt-

híveket, a másikon az Özvegy Mária királyné édes-
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gette mézes madzaggal az testvérének, Ferdinándnak

a táborába a furakat, a nemeseket és a városokat.

Persze egyik párt sem fukarkodott az Ígéretekkel és

birtokfelosztásokkal, a megvesztegetéssel.

Valósággal vadászták a párthíveket.

Ezt a helyzetet iparkodott Sopron városa lehetleg

kiaknázni.

A zsidók házaira, az adósságok elengedésére már

régóta fájt a foga. Különösen az adósságok, ezek bír-

tak nagy fontossággal, mert nagy összegre rúgtak.

Csupán a tke, a melylyel a zsidóknak tartoztak,

4000 forintnál többre ment ;

x
) ehhez járult még több

esztendei kamat.

Ez az akkori idben nagy pénz volt. A soproniak

attól tartottak, hogy a zsidók megunják a sok zakla-

tást, a melynek különösen az utóbbi idkben Lajos

uralkodása alatt voltak kitéve és elköltözködnek Sop-

ronból, a mint a pozsonyi zsidók is nem régiben meg-

kísérelték a Pozsonyból való kiköltözködést. 2
) Ettl

annál is inkább volt okuk tartani, mert csak nem rég,

június 28-án történt, hogy sok soproni zsidó Kis-Mar-

tonba menekült.

A zsidók elköltözését nem bánták volna ugyan a

soproniak, ám az adósságukat meg kellett volna fizet-

niök, mert követeléseiket okmányaik és a zsidókönyv

alapján máshonnan érvényesítették volna ellenük.

A zsidók ilyetén elköltözése nem lehetett Ínyükre,

mert ebbl nemcsak, hogy hasznuk nem lett volna,

x
) L. a 40. sz. okmányt.

2
) L. Kohn i. m. 255. 1.
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hanem egyenesen káruk, meri a zsidók adójáért k vol-

tak felelsek.

Azért vissza is hívták, még pedig a legerélyesebb

hangon, a Kis-Martonba menekült zsidókat.

A soproniak igenis akarták a zsidók eltávolítását,

de úgy, hogy hasznuk legyen belle. Az adósságot ne

kelljen visszafizetni, a zsidók vagyonát le lehessen fog-

lalni és mindenhez felsbb jóváhagyásuk is legyen,

hogy a zsidók semmiféle keresetet ne támaszthassanak

ellenük. Szóval k a zsidók után egy körívet se sírtak

volna, de távozásukat mégis csak úgy akarták, ha a

zsidókat egyszersmind ki is lehet fosztani.

Hogy ez volt Sopron városának a szándéka, azt a

bekövetkez események csakhamar igazolták.

A mohácsi vész után 1526. szeptember elején Sopron

polgármestere és tanácsa a zsidóknál két megrakott

kocsit talált, a mely állítólag a már egyszer Kis-Mar-

tonba menekült zsidók vagyonával volt megterhelve,

még pedig azon szándékkal, hogy azzal elmenekülje-

nek.*) A zsidók ugyan tagadták, hogj^ el akartak volna

-menekülni, de a polgármester és a tanács ezt az alkal-

mat mégis fölhasználta, hogy a zsidók ellen akcziót

indítson. A zsidók, hogy bebizonyítsák, hogy nem
akartak, és hogy nem akarnak a városból elmenekülni,

maguk odaküldtek elöljárójukat József és Janus zsi-

dókat és kérték a polgármestert és a tanácsot, hogy

fogják be egyelre a/, összes zsidókat feleségestül, gyer-

mekestül és vagyonostul, hogy igy maguk is meggy-

zdhessenek állításuk igaztalan voltáról. A polgár-

*) L. a 47. sz. okmányt.

A zsidók története Sopronban. 8
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mester azonban ezt nem tette, hanem a tanácscsal és

községi képviselettel együtt törvényt látott a zsidók

felett. A zsidók tiltakoztak ugyan ezen eljárás ellen,

hogy a város maga a vádló és biró egy személyben és

hivatkoztak régi jogaikra és a királyok által megersí-

tett szabadalmaikra, a melyek értelmében a kamara

szolgái fölött egyedül a király Ítélkezhet.

De ez mind nem használt. A város kimondotta, hogy

egy óra lefolyása alatt Sopron városából távozniok

kell, különben karhatalommal távolíttatnak el, a mely

esetben életük is veszélyben forog. 1
)

A zsidók erre azt kívánták tudni, hogy mi jogon

kergetik el ket a városból, ki hatalmazta fel ket?
Erre a város azt felelte, hogy Mária királyné paran-

csa folytán cselekszik igy. 2
)

Erre a zsidók azt felelték, hogy látni akarják a ki-

rályné rendeletét; de bizony ezt nem mutatták meg

nekik.

Erre a zsidók könyörgésre fogták a dolgot és Isten

irgalmára kérték a soproniakat, hogy börtönözzék be

mindnyájukat kett kivételével, a kiket Mária királyné-

hoz akarnak küldeni, hogy megtudhassák a dolog mi-

benlétét.

De ezt sem teljesítették a soproniak. Megmaradtak

a mellett, hogy a zsidóknak el kell hagyni a várost,

ha csak életüket nem akarják veszélyeztetni.

A megrettent zsidók teljesen elveszítették fejüket.

A karhatalomnak engedtek. De azonkívül azt is meg-

*) L. a W. sz. okmányt.

i I,. a 31. rs f
i^. sz. okmányt,
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parancsolták nekik, hogy semmit el ne vigyenek jószá-

gukból és vagyonukból, mert az, a kinél valamit talál-

nak elveszíti életét és vagyonát, feleségét és gyermekét,

így persze semmit sem mertek magukkal vinni. Még

házaiknak a kulcsait is át kellett szolgáltatniuk. A vá-

ros mindegyik jelenlétében lezárta az illetnek ládáit

és szobáit és lepecsételte azután az egyes házakat.

Mindegyiknek meg lett Ígérve, hogy nem kell aggódni

a vagyona miatt, mindeme vigyázni fognak «visszatér-

A zsidók nehéz szívvel álltak rá a város propoziczió-

jára. Ám az elmenetelhez kocsik is kellettek. Persze

a kocsisok tudták, hogy a zsidók milyen szorult hely-

zetben vannak, hogy egy óra múlva ki kell a városból

menniök, azért minden kocsiért egy-egy mértföldnyi

út után egy forintot kellett fizetniök.

Sok szegény volt köztük, a kik bizony fizetni nem

tudtak, azok kénytelenek voltak holmijukat eladni,

hogy csak a fuvardíjat megfizethessék. Persze mindent

potom áron ; a mi négy-öt forintot ért, azt egy forintéit

oda kellett adniok.

Semmit sem vittek magukkal, csak a ruhát, a mi

rajtuk volt. így kocsikra ülve vonultak ki a városból

egy közeli erdbe.*)

A soproni nép száján mai napig él a hagyomány,

hogy a zsidókat a mai Szt.-Mihály kapunál hajtották

ki, ezt a kaput a nép mai nap is «zsidó kapunak» (Ju-

denthor) nevezi. Egy másik verzió szerint azonban a

zsidókat a Szt-Mihály kaputól nem messze fekv «vak

*) L. a 3i. sz. okmányt.

8*
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kapun») keresztül hajtották. A károsból a régi balfi-út

és a mai temetö-utcza baloldalán elterül szlkertek

mögött van ugyanis egy beszegezett kapu, az u. n. vak

kapu (blindes Thor). Ezt a kaput állítólag a soproniak

a zsidók elzése után szegezték be, mintegy jelképéül

annak, hogy azok, a kik kimentek, többé soha be nem
eresztetnek Sopron városába. «Si non e ver e bemtro-

vato.» Maga a kivánság Sopron városa szellemében

volt tartva.

A zsidók elvonulása után, mint a felszabadult fúriák,

úgy rontottak a soproniak a zsidók házaira, és javaik-

ban iszonyú pusztításokat végeztek. Házaikat feltörték,

a pecséteket leszabdalták, a szobákat, ládákat mind

felbontották és a mi csak a zsidók lakásaiban található

volt, mindent elraboltak. Elrabolták, a mi legfontosabb

volt, azon regisztereket, vagy u. n. zsidókönyveket,

a melyekben az adósságok jogérvényesen fel voltak

jegyezve. Elvitték a zsidók marháit, 20 tehenet, leszü-

retelték szljüket, körülbelül 20 akó bort, meglev

borukat pedig kiitták. Nem kíméltek semmit. Még a

héber, pergamentre irott könyveket is elrabolták, zsina-

gógájukat kifosztották és elpusztították.*) A hosszú

ideig visszatartott gylölet kitört és ily rút, vissza-

taszító vandalizmusban nyilatkozott meg. Még azt is

elrabolták, a minek semmi hasznát sem vehették, a

*) U. o., továbbá Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y.

f. II. Nr. 74. A zsidók 1528 márcz. 24-iki beadványában :

(i Itera Sinagogam nostrarn deuastauere, libros Hebraicos expor-

tauere, vinum ex cinieterio nostro íaptini ebibere». A szl
ugyanis a temet mellett volt. V. ö. <t 31. sz. okmányt.
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héber könyveket. A pusztítási düh határt nem ismert.

Hát hol volt a város? A polgármester ? A város bírája?

A tanács ? «A tisztes, bölcs és elrelátó polgármes-

ter, városbíró' és tanács» szépen nézték a dolgot, st

elmozdították azt. 1
) Hiszen érdekükben állt, hogy a

rombolás minél alaposabban sikerüljön, hogy az adós-

ságok regiszterei lehetleg széthurczoltassanak. Mert a

mozgalom vezeti, «a kolomposok legnagyobb része a

zsidóknak adósai voltak.» 12

) Maga a polgármester is

ezek közé tartozott. Azért könnyen érthet a polgár-

mester buzgalma, a melylyel ezen zsidóügyben eljárt.

A siker ketts szempontból feküdt a szivén. Elször,

hogy a város kívánságának tegyen eleget, másodszor,

hogy adósságaitól szabaduljon. Iparkodott is lehetleg

megfelelni és késbb is azon volt, hogy adósságát meg
ne kelljen fizetni. 3

) Min utat, módot választott hát a

polgármester Sopron városával együtt törekvése eléré-

sére ? A város, ügy látszik, kész terv szerint járt el a

zsidókkal szemben. xA mintát pedig nem vette máshon-

x
) Sopron város levélt. Lad. XLVHL et y. y. f. II. Nr. 74.

A zsidók fl528) ápr. 28-iki német beadványában a 8. pont :

«vnnser klag ist gestellt wider die won Ödenpurg als wider

Bürgermeister vnnd Kate die zugesehen, verbolfen babendt

und vnsere scblüssedl ze vusere Heusser genommen und gegen

vns sollicb gevaltiglich Handlung verprochen».
2
)
L. a 44. ez. okmányt.

3
)
Sopron város levélt. Lad. XLVLTI. et y. y. f. IL Nr. 71.

A Nagy-Martonba és Kaboldra menekült soproni zsidók német

beadványában : «der Bürgermeister, welcher seiner schuld

nacb bisber kain*m Jude . . . entriebt vnd bezalt, wil also

vnder ftinem schein des armen, sein schuld damit verdempt'en

vnd aufschieben«.



118

nan, mint Pozsonytól, a melylyel állandó összekötte-

tésben volt és a zsidók gylöletét illetleg semmiben

sem maradt mögötte. Pozsony érzi ki legelször Máriá-

nak g}
Tengeségét és ellenszenvét a zsidók irányában és

Lajos halála után tüstént ki is használja azt. A városi

tanács ajándékkal kedveskedik a királynénak és a ná-

dornak, Báthori Istvánnak és kéri, hogy a zsidókat

Pozsonyból hadd zhessék el és vagyonukat hadd fog-

lalhassák le. A f argumentum, a melylyel e kérelmet

megokolják, hogy a zsidók a törökök ell el akartak

menekülni. Mária Báthorinak és többi tanácsosainak

unszolására, mivelhogy a zsidók a várossal «egyenl

jó- és balszerencsét viselni nem akartak, hanem javaik

és vag}ronukkal együtt elmenekültek», megengedi, hogy

a zsidókat Pozsonyból számzzék, házaikat adják el, a

befolyó összeget a város megersítésére fordítsák.

Azonban kiköti, hogy , úgyszintén Magyarország

jövend uralkodói Pozsony adóját a zsidók házai miatt

feljebb emelhessék és a város a királyok tetszése sze-

rint reá rótt terhet köteles elviselni. 1
) Sopron városa ezt

vette mintául és mindenben igyekezett Máriától ugyan-

ezen kedvezményeket, még csalfa és görbe utakon is,

kicsikarni. Már elzetesen beadta volt a helytartó tanács-

hoz nyolcz pontban összefoglalt sérelmeit «a zsidók

nemzetisége ellen». 2
) Most pedig elre jól megfontolt

haditerv szerint intézte a támadást a zsidók ellen.

1

) Jászay P. : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után

90. 1.

s
) Soprov város levélt. Lad. XLVTII. et y. y. f. II. Nr. 74

Nyomtatva Kohnnál 479. 1.
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Mert különben teljesen érthetetlen volna, hogy miért

nem hagyták a zsidókat legalább néhány napig Sopron-

ban, mikor azok maguk rimánkodtak, hogy börtönözzék

be ket, csak hag37ják ket addig itt, míg a királyné-

hoz követeket küldenek. Hisz csak néhány nappal

elbb a Kis-Martonba menekült zsidókat súlyos fenye-

getésekkel hívják vissza.

A város látta, hogy Pozsony mily gyorsan végzett a

zsidókkal, felbuzdult a példán és ugyan oly módon

akart velük leszámolni. A városnak szüksége volt rá,

hogy a zsidók Sopron határán kívül legyenek, hogy

elször mindazt az elnyt, a mit a fait accompli n}rújt,

kihasználhassák, különösen pedig azért, mivel a kizés

eltt Mária királynénak a polgármester néhány soproni

polgárral együtt úgy ecsetelte a helyzetet, hogy a zsidók

maguk tették azt az ajánlatot, hogy önként hadd köl-

tözködjenek ki a városból. Erre a polgármester arra

kérte a királynét, hogy hadd bocsáthassák hát el az

elkívánkozó zsidókat. Mivel azonban nem méltányos,

hogy a zsidók, a kik nyugalmas idkben a város nyúj-

totta elnyöket élvezték, ezen mozgalmas idkben a

munkát, költséget, veszélyt el akarják kerülni, azért

engedje meg a királyné, hogy a zsidóknak pénzét és

ezüstjét a város és ország szükségletei számára vissza-

tarthassák.*)

A királyné lépre ment. Elhitte a polgármester rava-

szul kieszelt meséjét és kiadta a rendeletet, hogy a

Sopronból elköltözködni akaró zsidók elé semmi aka-

dályt ne gördítsenek, pénzüket és ezüstjüket pedig az

*) L. a 23. sz. okmányt.
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ország és város javára tartsák vissza.*) Ezzel a rendelet-

tel kezében intézte a polgármester a vizsgálatot a zsidók

ellen, a mely alkalommal két, állítólag a zsidók holmi-

jával megterhelt, szökni készül kocsit talált. Erre a két

kocsira szüksége volt, hogy a zsidók eltt is lehessen

valamit ürügyül elhozni és hogy nekik is meglegyen

ugyanaz az argumentum, a mely Pozsonyban oly hatá-

sosnak bizonyult.

Most persze már tudjuk, hogy miért tagadta meg a

polgármester a királyné parancsának a megmutatását.

Mert a zsidók nyomban rájöttek volna a turpisságra

(az önként való elkivánkozás ráfogására), a melylyel a

polgármester a királynét befonta. A zsidók a karhata-

lom ellen persze mitsem tehettek, kivonultak a vá-

rosból.

Ez történt szeptember els napjaiban 1-tl 10-ig.

A dologban azonban csakhamar fordulat állott be.

Mária határozottan kimondta volt, hogy a zsidók va-

gyonát «a város és ország» (regnum) számára kell vissza-

tartani. Tehát a királyné is legalább osztozkodni akart

a várossal a zsidók vagyonában. A soproniak azonban

a konczon nem igen akartak megosztozkodni. Hisz

Pozsony is a maga számára foglalta le a zsidók házait,

miért részesüljön Pozsony nagyobb kedvezményben ?

Azért a soproniak buzdulva a jó példán, mindent a

maguk számára tartottak meg, daczára annak, hogy a

királyné határozottan megmondta nekik, hogy egyik

emberét oda fogja küldeni, hogy az határozzon a zsi-

dók vagyonának hováfordítása ügyében. A királyné,

U. o.
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ámbár a soproniak mindent a maguk számára tartottak

vissza, szeptember 11-én mégis elküldte egyik emberét

és a soproniaknak megparancsolta, hogy mutassák

meg neki a lefoglalt vagyont, mert tudni kell, hogy mi

és mennyi az, hogy e szerint intézkedhessek a hova-

fordítás ügyében. 1
)

A királyné, úgy látszik, kíváncsi volt, hogy mi az

tulajdonképen, a mit a soproniak zsákmányul ejtettek'?

Valami kiválóan nagy érték aligha lehetett. Készpén-

zük nem sok volt. Vagyonuk az adósságukban és zálo-

gaikban volt. Hisz az 1526-iki 500 forintnyi hadiadót

is csak értéknemik elzálogosítása által tudták kifizetni,

a zálogot pedig még 152 7-ben sem tudták kiváltani. 2
)

A zsákmány értékes része leginkább ékszerekbl és

zálogtárgyakból állt.
:;

>

Mária királyné bizonyára neheztelve a soproniakra,

a miért rendeletét figyelmen kívül hagyták és mindent

maguknak akartak megtartani , a hozzája folya-

modó elzálogosítóknak (talán bizonyos díj fejében) meg-

engedte, hogy a soproniak birtokába jutott zálogtár -

gvaikat váltságdíj nélkül elvihetik. 1526 szept. 29-én

rendeletet intéz Sopron városához, hogy Nemes Boltos

Mátyásnak Pécsrl, a ki Soproniján a «hitetlen» József

zsidónak 50 frtért zálogosította el ezüstnemit, a melyek

most Sopron város kezei között vannak, ingyért, min-

den váltságdíj nélkül adja vissza. 4
)

l
) L. a t;2. sz. okmányt.

'-') L. a Si. sz. okmányt.
3
) L. a 32. sz. okmányt: «klainhait un phandt».

*) Eredetije Sopron város levélt. Lad. M. f. IV. Nr. 170.:
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De nemcsak az említett okból neheztelt Mária

királyné Sopron városára, hanem még egyéb miatt is.

Nemsokára ugyanis kiderült, hogy mily agyafúrt mó-

don szedte rá a polgármester úgy a királynét, vala-

mint a zsidókat. A királynét, hogy úgy tüntette fel a

dolgot eltte, mintha a zsidók önként akarnának

elmenni, a zsidókat pedig, hogy nem engedett nekik

egy órával többet, nehogy a királynéhoz küldöttséget

meneszthessenek, hanem a csalárd módon nyert ren-

delettel rögtön karhatalommal kizte ket és vagyo-

nukat azon szín alatt visszatartotta, hogy visszatértük-

kor mindent sértetlenül visszakapnak; noha azon

szándéka volt, hogy mindent lefoglal és soha többé

semmit vissza nem ád nekik. A zsidók kizése után ez

nemsokára kitudódott. Mert a zsidók a mily gyorsan

csak lehetett, útra keltek és Pozsonyban felkeresték

Mária királynét, elmondták neki a tényálladékot, a

szomorú valóságot. A királyné erre 1526 szeptember

23-ikán egy sajátkezleg aláirt mandátumot adott

nekik és nagyobb nyomatékul és a dolog hiteléül egy

udvari emberét Czambó Jakabot küldte velük néhány

«... inandainus dictas res argentorum ipsius Exponentis in

dicto sacco inclusas (quas) perfido Jose Judeo in ista civitate

Supruniensi commoranti pro Qninquaginta flór. noue Monete

titulo pignoris obligasset . . . pure et absque solucione dicto

exponenti (Math. Bolthos de Quinque eclesiis) reddere et re-

stituiere debeatis. Maria Begnia.
(
Datuni 1 526. feria quarta

proxima ante f. beati Michaelis archangeli 4.) Itt persze nem
érthet az «apparatio» Michaelis archangeli, mert az május

8-ára esik, a mikor még a zsidók Sopronban voltak, hanem a

«dedicatio» M. a., a mi szeptember 29-ére esik.
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lovassal, hogy ez Sopronban a királyné rendeletének

érvényt szerezzen. 1
) A királyné ezen rendeletben hatá-

lyon kívül helyezi els rendeletét és meghagyja Sop-

ron városának, mivelhogy a zsidók nem jószántukból

mentek el, hanem k a zsidókat tényleg erszakkal és

akaratuk ellenére zték el, vagyonukat pedig a királyné

engedélye nélkül, st egyenes parancsa ellenére,

maguknak foglalták le, azért a zsidókat újra be kell

fogadniok, házaikba be kell ereszteni ket, vagyonukat

ismét vissza kell adni nekik.

Engedjétek ket — így parancsolá a királyné —
köztetek élni, mint a megboldogult királyok idejében

és igazságos követeléseiket behajtani. Elvett vagyonu-

kat annál is inkább adjátok vissza, mert a város ter-

heiben készségesen akarnak osztozkodni. Ha volna

valami okotok, a miért a zsidókat meg nem akarjátok

trni, adjátok azt be Írásban és én méltányosan fogok

ítélni. 2
)

A soproniak azonban vérszemet kaptak. Az egyszer

elért eredményt, a páratlan furfanggal kierszakolt

v
) Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. f. II. Nr. 74.

A zsidók 1528 márcz. 24-iki beadványában: «post illáin maxi-

inam calamitatem nobis illatam subito ad Mariam Reginam

dominam nostram gratiosissimam profecti sumus. Expulsionem,

bonorum distractionem, et alia acta, ut erant eidem narran-

tes, quia ut alios in subditos clementissima esse sólet. Statim

literas, in quarum fine se propria manu subscribsit, nobis dedit,

quibus mandauit sine dilatione harum intuitu nos In Integ-

rum restitiuere. In rei fidem ampliorem Nobilem Jacobum de

Czambó (?) cum aliquot Equitibus ad Ciues Öopronienses misit».

2
) L. a 23. sz. okmányt.
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sikert többé koczkára tenni nem voltak hajlandók.

A királyné parancsának ellenszegültek M és a rendelet

daczára sem eresztették be a zsidókat. Azonban nyilt

hadilábra állni még sem mertek a királynéval. Sopron

városa követséget küldött a királynéhoz és úgy látszik,

hogy a rendelet foganatosítását megígérték neki, leg-

alább is ellent nem mondtak, csupán azon könyörög-

tek, hogy a zsidók adósságai után járó kamatokat

engedje el nekik a királyné, mivel a város szegény és

nagy nyomorban van. A királyné, hogy a város gazda-

godását és fejldését elmozdítsa, 1526 október 12-ikén

teljesítette kérelmüket, elengedte nekik az október

12-ikéig járó kamatokat, de csak azon föltétel alatt,

ha egy év leforgása alatt a zsidóknak járó adósságok

tkéjét okvetlenül visszafizetik. 2
)

A soproniakat a siker, különösen pedig a politikai

helyzet mind bátrabbá tette. Október 9-ikére hívta

össze Mária a komáromi országgylést, 3
) melynek

czélja volt Szapolyait lehetetlenné tenni, Ferdinánd

számára pedig minden áron a magyar koronát meg-

szerezni, ígéretekben itt nem fukarkodtak. A kirátyné

mindenkinek, furaknak, nemeseknek, városoknak

annyi elnyt és hasznot igért, a mennyit csak lehetett.

Sopron városa kiváló fontossággal bírt Ferdinándra,

mert Ausztriához közel és így mindig kéznél volt, meg
is volt ersítve, így a hadi müveletek és a biztonság

1

)
A már említett beadványban: «Mandátum Serenissime

Kegine neglectus. . .» és másutt: «ciues oponunt».
2

)
L. a 24. sz. okmányt.

3
)
Fessler III. 402. 1.
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Szempontjából Sopronnak hsége és támogatása nem
volt megvetend. Ezt a soproniak is nagyon jól tudták

és ezt számításaikban szem ell nem is tévesztették.

Az ellenpárt, Szapolyainak szervezkedése minden

egyes szavazat birtokosának, így a városoknak is, még
nagyobb súlyt kölcsönzött. Október 14-ikére volt kiírva

a tokaji országgylés, melynek czélja volt Szapolyai-

nak királyivá való megválasztását elkészíteni. 1
)

A soproniak ert merítve a Pozsonyban történtekbl,

továbbá az pártfogójuk Brandenburg György grófnak

Máriánál való jelentékeny befolyásából, 2
) újra küldött-

séget menesztenek Mária királynéhoz, hogy törvényte-

len cselekedetükre a királyné is ráüsse a bélyeget és,

a mi a f — a jövre is biztosítékot nyújtson nekik,

hogy a zsidókat Sopronba ne kelljen újra beereszteni.

És csudák-csudája ! Ugyanaz a Mária királyné, a ki

csak három héttel elbb ráparancsolt volt a soproniakra,

hogy a zsidókat újra ereszszék be, házaikat, zálogtár-

gyaikat adják nekik vissza, adósságaikat fizessék meg,

ugyanazon királyné október 14-én kibocsátott rendele-

tében «az egész helytartótanács megfontolásából» meg-

engedi nekik, hogy a zsidókat nem kell többé vissza-

fogadni Sopronba. Miután egyszer — így szól a királyné

rendelete — jeleztétek volt, hogy a zsidók, a kik ná-

latok laknak, tletek jószántukból el akarnak menni
és könyörögtetek volt, hogy az önkényt eltávozó

zsidók elmeneteléhez adjam beleegyezésemet; most

v
) U. o. 403. 1.

'-') L. a 43. sz. okmányt V. ö. Frakni: i. m. 9. és követ-

kez lap.
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ismét alázatos könyörgéssel küldtök polgárokat, hogy

miután a zsidókat elbocsájtottátok, vagyis inkább

kiküszöböltétek, titeket a zsidók további támadásaitól

szabadítsalak meg. Mivel könyörgéstekbl belátom,

hogy a zsidók a városból eltávoztak és a zsidók távol-

létébl nagy haszon, gyarapodás és vagyonszaporodás

háramlik a városra, azért megengedjük, hogy a zsidók

ne vétessenek be Sopronba, de csak azon föltétel alatt,

hogy azon terheket rendes, rendkívüli adókat, akár föl-

emelve is, melyeket én kivetek, vagy a jöv királyok

rátok rónak, magatokra veszitek az én tetszésem és a

jövend királyok tetszése szerint.»*) Látjuk tehát, hogy

az ingatag királynét, ki ma így, holnap amúgy határoz,

tisztán a haszon, a politikai számítás vezérli. A zsidók

kizésébl is hasznot akar húzni, különösen pedig a

jövend király, Ferdinánd számára akarja Sopront le-

kötni. Hogy Ferdinándhoz hívek lesznek, az szóba sem

kerül. Hisz Sopron mindig ersen Ausztria felé húzott

és Szapolyaihoz csatlakozni senkinek esze-ágába sem

jutott, azért is csupán Sopron adózó képességét és vál-

lát akarja a jövend zivatarai közepette Ferdinánd szá-

mára megnyerni.

Azonban Mária még más föltételeket is szabott a

soproniaknak. Ha már nem állt szavának, hogy a zsi-

dókat Sopronba visszahelyezi, legalább az égbekiáltó

igazságtalanságnak legdurvább nyilatkozásait akarja

enyhítni, vagy megszüntetni. Hogy az igazság érzete

ösztönözte-e erre, vagy az érdek, bajos volna eldön-

teni. Annyi bizonyos, hogy késbb a zsidók panasz-

*) L. a 25. sz. okmányt.
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kodtak, hogy a királynénál igen sok költségük fo-

gyott el. 1
)

Sopron városával Mária még kiköti, hogy a zsidók

adósságait egy év leforgása alatt vissza kell fizetni,

továbbá a zsidóknak soproni házait meg kell becsül-

tetni és becsárban eladni és a vételárt legfeljebb egy

év múlva, a volt tulajdonosoknak átadni.

Ezen rendelkezést — így szól a királyné — a mely-

nek megtartását a ti embereitek szilárdul megígérték,

kötelesek vagytok a jövben megrizni, és attól semmi-

féleképen eltérnetek nem szabad. 2
)

Sopron városa mindent megígért, csak hogy h vá-

gyát, a zsidók kizésének felsbb helyrl való jóvá-

hagyását, elérhesse. Meg is érezte nemsokára az ebbl
származó terheket. Már november 7-én Mária Sop-

ronba helyrséget tesz 3
,) mert a Szapolyaival való küz-

delem mindig hevesebbnek Ígérkezik. Három nap múlva

(november 10-én) Fejérvárott királylyá választatja ma-

gát Szapolyai és ugyanakkor az országgylés, mint fönn

említettük, a zsidókat az országból számzi.

A mint látjuk, a pozsonyi és soproni zsidók elzése

semmi összefüggésben sincs a fej érvári országgylés

határozatával, hanem inkább talán megfordítva lehet

némi okozati kapcsolatot keresni. Talán a pozsonyi és

soproni zsidók elzése még jobban sarkalta az ország-

gylést a határozat kimondására, részben, mert a meg-

történt tényekbl bátorságot meríthetett, részben pedig,

*) L. a 31. sz. okmányt.
2
) L. a 25. sz. okmányt.

3
j Fesder i. h.
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hogy esetleg ezzel azon városokat megnyerje, amelyek

még a zsidóktól szerettek volna megszabadulni. Sza-

polyai pártja nem akarta ezt a hatásos és sikeres kortes

eszközt Mária királynénak kizárólagos privilégium gya-

nánt átengedni, hanem is akart ezzel párthiveket

szerezni. A többi már fönt kifejtett okok közt lehet,

hogy ez is közremködött a zsidók országos számze-

téséhez.

A zsidók helyzete tehát mindenféleképen sanyarú

volt, akár az egyik pártnál, akár a másiknál. Ok képez-

ték azt a csalétket, a melyet odadobtak azoknak, a kiket

a párt számára meg akartak szerezni.

Sopron városára azonban cselekedetében és a zsi-

dókkal szemben tanúsított további magatartásában a

fejérvári országgylés Jtatározata egyáltalán nem gya-

korolt befolyást. Késbbi, a zsidók ellen folytatott har-

czában, sohasem hivatkozik ezen országgylésre.

És ez természetes. Hiszen neki, mint h Ferdinánd

pártinak, ezen országgylést nem is lehetett törvényes-

nek elismernie. Nem is ismerte el. Hanem igenis a

Szapolyai megkoronázásának ellensúlyozására egybe-

hívott pozsonyi országgylést törvényesnek tekintette

és ott meg is jelentek 1526 nov. 30-án Sopronnak

küldöttei. Az összes magyarországi városok közül csu-

pán Pozsony és Sopron képviseltette magát,*) az a két

város, a hol a zsidók kizése eltt Mária szemet hunyt.

Sopron minden alkalommal igyekezett kimutatni

Máriához és Ferdinándhoz való hségét és ezt a hsé-

get lehetleg fel is használni és ki is aknázni.

*) Horváth Mihály : Magyarország történelme 4. k. 25. 1.
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Még a zsidókkai nem végzett a város, Mária rende-

letének csupán egyik pontját teljesítette Sopron. 1526.

nov. 7-én ugyanis kismartoni és soproni kfaragókkal,

mesteremberekkel és soproni esküdtekkel megbecsül-

teti a kizött zsidók házait, hogy aztán becsárban sop-

roni polgároknak eladassanak.

A házak becslése a következ eredménynyel végz-

dött: 1
)

Maundl zsidó házának becsára

Manusch « « «

Hcidschl « « «

A kórház becsára

Az öreg Behamin házának «

Schmollerl és Gerstl zsidók házai együtt

Matal zsidó házának becsára

Isaac « «

Josef « «

Vischl Jakab «

A zsinagóga becsára 2
)

Maika zsidóasszony házának becsára

Mauhl és Coppl zsidók házai együtt

Tehát 13 háznak, a zsinagógának és kórháznak ér-

téke mindössze 985 font fillérre rúgott.

Ezeken a város tle telhetleg igyekezett túladni,

hogy a zsidók visszajövetelének még a gondolatát is

1

)
L. a W. sz. okmányt.

2
)
A zsinagóga értéke azért ilyen feltnen csekély, mert a

nép a zsidók kizése után nagy pusztítást vitt benne véghez.

L. fünt a 116. 1.

A zsidók története Sopronban. •

120 font.
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megsemmisítse. így Maul zsidónak a házát Leonhárd

Péter soproni polgárnak adja el becsárban, mely alka-

lommal nem mulasztja el úgy Maul, mint felesége

Jochebed által zsidó aláírásukkal ellátott okmányban

kijelentetni, hogy a házra többé semmi igényük és

az jelenlétük nélkül is átírható telekkönyvileg a

vev nevére. 1
) Gerstel zsidónak a házán is túladott

késbb a polgármester. Kolbenhofer Andrásnak adta

el becsárban és a pénz kiszolgáltatása után Adonai

Istenre való hivatkozással héberül is Írásban veszi ki

a polgármester Gersteltl, hogy a házhoz senkinek, sem

neki, sem Handel zsidónak jusa nincsen. 2
) Izsák zsidó

pedig Leyn (Leon) Péternek adta el a házát, hanem

még a 60 fontnyi becsárt sem kapta meg érte, csupán

csak 34 fontot, a mai pénzünk szerint körülbelül 20

Irtot kapott az egész házért. 3
) Persze a vev kihasználta

az eladónak szorult helyzetét és lehetleg igyekezett a

vételárból annyit lenyomni, a mennyit csak lehetett
;

az eladó pedig örült, hogy csak valamit is kapott érte.

Veszett fejszének legalább nyele forduljon.

Ámde az összes zsidók, különösen pedig az elzött

zsidók felhatalmazottjai, az ügyvivk, nem így gondol-

kodtak. Azok még nem tartották ügyüket teljesen elve-

szettnek. Azért mindnyájan még nem is adták el házai-

kat, különösen pedig nem bocsátották árúba a zsina-

gógát, a kórházat, a temett, mert még mindig remél-

tek és bíztak a kirátyné és tanácsának igazságosságában.

x
) L. a SO. sz. okmányt.

2
) L. az 51. és 52. sz. okmányt.

8
) L. az öS. sz. okmányt.
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A csatát nem hitték veszettnek. Azért most a jog-

orvoslás terére lépnek, port indítanak Sopron városa

ellen. Most valóságos tollharcz fejldik ki a két há-

borúskodó fél közt, mely majdnem nyolcz álló eszten-

deig tart. A zsidók ragaszkodnak jogaikhoz, a kirá-

lyok-szentesítette privilégiumaikhoz ; Sopron pedig a

bevégzett tény-nyujtotta elnyeit, a politikai helyzetet

használja ki és nem enged többé álláspontjából. A zsi-

dók arra hivatkoznak, hogy k a kamara szolgái, a

király közvetlen alárendeltjei és ket kizni Sopron

városának jogában nem állott ; Sopron pedig arra hi-

vatkozik, hogy a zsidókat Mária királyné engedélyével

zte ki. A zsidók ezzel szemben kimutatják, hogy a

királynét csalárdul informálták és a jól értesült királyné

visszavonta a rosszul informált királynénak rendele-

tét. Sopron pedig midn az érvekbl már kifogy, azt

mondja, hogy hallani sem akar a zsidók visszahelyezé-

sérl, mert a zsidók uzsorások, vérszipolyozók, gyilko-

sok és rablók.

A harczot nagyon egyenetlen fegyverekkel vívták.

Az egyik oldalon a szegény, nyomorult, vagyonukból

kifosztott, házaikból kikergetett, földönfutó zsidók, a

kiknek fegyvere a könyörgés, a rimánkodás, a köny

volt és némi segítségük talán ekszisztencziájuk romjain

összeszedett néhány garasuk ; a másik oldalon a hatal-

mas város jogi képzettség ügyes hivatalnokaival, a

kiket a saját érdekük is sarkalt a heves küzdelemre; a

város, melynek ers fegyvere ama politikai helyzet,

mely a királyt a városok kegyeit hajhászó pártemberré

alacsonyította.

A város ki is aknázta ezt a politikai helyzetet.

9*
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Az 1527 nov. 3-iki ünnepélyen, Ferdinánd megkorö-

náztatásakor, felhasználva az alkalmat, úgy látszik,

hségének jutalmául Mária királyné rendeletének a

megersítését és a zsidók kizésének helybenhagyását

kérte. A mit a király meg is igért. Legalább a város

késbb hivatkozik a koronázási ünnepélyen kapott

ajándékra. 1
) Ez a helyzet Sopron számára nagy elny-

nyel járt, biztosította számára a legmagasabb hatóság

jóakaratát. A soproniak ezt jól tudták, azért még a

királynéval szemben is megengedtek maguknak egyet-

mást. A királyné már rájuk parancsolt volt, hogy a

zsidóknak adják vissza elvett vagyonukat, zálogtárgyai-

kat, adósságaik lajstromát, de biz a soproniak ezt nem
tették.

A zsidók újra panaszra mennek a királynéhoz, a

ki 1527 január 11-én még egyszer ráparancsol Sopron

városára, hogy már adják ki a zsidóktól elvett jószágo-

kat, «nehogy a zsidók még egj^szer kénytelenek legye-

nek panaszra jönni.» 2
) Ezen felül még a királyné a

dolognak nagyobb nyomatékot adandó, elküldte Sop-

*) Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc. II. Nr.

74. Ezen szám alatt vannak különféle töredékekkel együtt a

zsidók és a soproniak beadványai, a melyek közül egész terje-

delmükben csak nebányat közlök az okmányok közt, a többi-

bl az ismétléseket figyelmen kívül bagyva, a fontosabb ada-

tokat felbasználtam a szövegben. A koronázáskor kapott aján-

dékra vonatkozólag azt mondják a soproniak latin beadványuk

5. pontjában : <<Et consequenter probare possumus Eegiam

mt. (=maiestatem) tempore sue felicissime coronationis per de-

tretum permisisse gesta et acta per Reginalem Mt. rata et

firma se babituram». V. ö. a 43. sz. okmánynyal.
2
) L. a 28. sz. okmányt.
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ronba magát Battyányi Ferencz fkincstárnokot szó-

beli parancscsal, ennek azután a soproniak is engedel-

meskedtek és részben kiadták a soproniak értéktárgyait

és zálogait. 1
)

Ám a zsidóknak még sok követelni valójuk volt.

A pénzbeli adósságaikat a királyné rendeletének da-

czára még mindig nem kapták meg, a kizés alkalmá-

val szenvedett káraikat még mindig nem térítették

meg és — a mi a fdolog — azon kérdés, hogy min
módon tegye jóvá Sopron városa a zsidókon elzésük

által elkövetett jogtalanságot, még mindig nem volt

tisztázva. Hogy e függ kérdéseket dlre vigye a ki-

rályné, a peres feleket magához rendelte Pozsonyba

és ott a helytartó-tanács eltt a felek kifejtették állás-

pontjukat. De csak két kérdés került szóba ; a zsidók

pénzkövetelése és a házaikban és vagyonúkban szen-

vedett kár. De még ezen két pont fölött se tudtak vég-

legesen tisztába jönni.

Akár hogy a felek ellenkezése miatt eredményhez nem
jutva, kifogytak az idbl, akár pedig hogy a helytartó-

tanács vonakodott a kérdésbe belemenni ; de annyi bi-

zonyos, hogy a legfontosabb dolog : a kizés és vissza-

helyezés kérdése nem került szóba a helytartótanács-

ban.2
)

És ez a zsidókra végzetessé vált. Ebbl Sopron vá-

rosa késbb azt a következtetést vonta le, hogy maga a

kizés és így a visszahelyezés, mivel a helytartótanács

eltt szóba se került, azért nem is képez egyáltalán

*) L. a 32. sz. okmányt.
8
) U. o.
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kérdést, ez egy befejezett ügy, az akták e fölött le van-

nak zárva, ehhez hozzászólni, vagy ezt birói tárgyalás

alapjává tenni egyáltalán lehetetlen, mert a város nem
a maga, hanem a királyné és a helytartótanács aka-

rata szerint járt el. A zsidók hasztalan hivatkoztak

Mária visszahelyezési rendeletére ; a város errl tudni

nem akart, csupán csak a másik két kérdés tárgyalá-

sába volt hajlandó belemenni. De Pozsonyban az emlí-

tett tárgyalásnál még e két pont fölött sem tudtak

egészen tisztába jönni, csak azt határozták el, hogy

minden zsidó a kárát tanúkkal köteles beigazolni. 1
)

A királyné tehát az egész peres ügy eldöntését olyan

három biztosból álló bizottságra ruházza, a kik Sopron

mellett vagy Sopronban tartózkodnak, az ügygyei isme-

rsök és így a tanúkihallgatásokat könnyebben eszkö-

zölhetik. 1527 február 5-én felszólítja a királyné Fürst

Ern kismartoni és Teuff'el Mátyás fraknói kapitányt, 2
)

továbbá Ritschauer Gáspár gyalogsági parancsnokot

Sopronban, hogy Sopron városa és a kizött zsidók közt

húzódó peres ügyben tzzenek ki határnapot a tárgya-

lásra, hallgassák ki mindkét félnek a tanúit és Ítélkezze-

nek ez ügyben «Isten és az igazsága szerint.» 3
)

A zsidók a királyné rendeletéhez tartják magukat és

csakhamar be is adják a királyi biztosokhoz az sérel-

meiket, panaszaikat és követeléseiket. Elpanaszolják,

') U. o.

2
)
Valószínleg azonos Ferdinánd késbbi fvezérével, Ördög

Mátyással, a ki Konstantinápolyban zsákba varrva vízbe fojta-

tott. V. ö. Horváth M. i. m. IV. k. 254. 1.

3
)
L. a 29. sz. okmányt.
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hogy mily kegyetlenséggel zték ki ket Sopronból,

hogy rászedték, rábeszélték ket, hogy csak hagyják ott

mindenüket, majd visszajöhetnek és mindent megtalál-

nak ; e helyett lepecsételt lakásaikat feltörték, adóssá-

gaik lajstromát elrabolták, szlejüket leszüretelték, te-

heneiket elhajtották. Mindezekért 8000 frtnyi kárpót-

lást kérnek, úgyszintén házaikba és régi jogaikba való

visszahelyezésüket is követelik. Ha ez azonban meg

nem történik, úgy elre is kijelentik, hogy bele nem nyu-

gosznak, jogaikról, követeléseikrl le nem mondanak,

hanem föntartják maguknak, hogy id és alkalom sze-

rint tulajdonukat és jogukat újra visszaszerezzék ma-

guknak. Különösen pedig tiltakoznak a még el nem
adott házak, templomuk és temetjük eladása, elzálo-

gosítása, lerontása, vagy bármi módon való érintése

ellen. «Hogy a mi fönt jelzett követelésünk — így vég-

zik a beadványukat — méltányos és jogos, azt a ke-

gyelmes urak döntésére bízzuk, föntartva azonban

jogunkat, hogy jelen panaszunkat szaporíthassuk, vagy

pedig belle elvehessünk, a mint épen azt jónak látjuk.

Maradtunk a kegyelmes urainknak szegény, alázatos,

elhagyott és elzött soproni zsidósága.»*)

Sopron városa sem maradt a felelettel adós. Az el-

zés alkalmából elkövetett kegyetlenségeket, kifosztást,

pecsétfeltörést és rablást egy szóval sem tagadja, csak

arra hivatkozik, hogy ez a királyné rendelete folytán

történt, azért ezen kérdés vitatásába nem is bocsátko-

zik. A zsidók kizettek ; ez megtörtént dolog, ennek

vége van. «Olyan dolog, mely egyszer elaludt, többé föl

*) L. a 31, sz. okmányt,
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nem éled», — így szólnak a soproniak — azért mi a

zsidók képzelt panaszának a czáfolatába nem bocsátkoz-

hatunk hosszadalmas beszédükkel nem tördünk. Csu-

pán csak két pontot veszünk figyelembe : a zsidók pénz-

követeléseit, persze a kamatok nélkül és a vagyonúkban

szenvedett kárukat. Erre a két pontra ismerik el a ki-

rályi biztosok kompetencziáját, de ezt is csak a követ-

kez valóban raffinált kikötéssel. A pénzkövetelésekre

vonatkozólag meg kell minden keresztény adóst kér-

dezni, hogy mennyivel tartozik a zsidónak és hogy be-

ismeri-e tényleg az adósságot? Pedig jól tudjuk, hogy

ezen adósságok a város birájának — a ki zsidó biró

is volt — a jelenlétében jegyeztettek be a zsidó-

könyvbe.

De a soproniak úgy akarják, hogy csupán a tke
fizetend vissza, de az is csak úgy, ha az adós azt be-

ismeri.

Lehet-e azoktól, kik a zsidókat nyugodt lelkiisme-

rettel kifosztották, elvették mindenüket, fejük alól a

vánkost kihúzták, szájukból a falatot kiragadták, el-

kergették, földönfutóvá tették és még azonfölül meg-

verték, bántalmazták ket,*) lehet-e azoktól várni, hogy

önkényt bevallják tartozásaikat, mikor a zsidókat tu-

lajdonképen azért kergették el, hogy ezen adósságoktól

megszabaduljanak ?

A második nem kevésbé furfangos kikötés az volt,

hogy beismerik ugyan, hogy a zsidók vagyonúkban és

házaikban kárt szenvedtek; «ámde ezen lim-lomot,

vagy mint a zsidók mondják veszteségüket, ne rajtunk,

*) L. alant a 150. 1. a 3. jegyzetet.
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a városon keressék, hanem azon egyeseken, a kik ezt

nekik okozták». 1
)

Világos, hogy ez is lehetetlen dolog. A hol a zsidók

vagyona az tgész város prédája lett, ott egyeseket a tö-

megbl kikutatni és kifogni nem lehet.

Szóval Sopron ha nem is mondja ki nyiltan, de azt

akarja mondani: «a zsidók adósságait, ha csak lehet,

nem akarjuk megfizetni, sem pedig kárukat megté-

ríteni. »

így állt a dolog Sopron városa és a zsidók közt,

midn Mária 1527 ápr. 28-án a három királyi biztos-

hoz : Fürst Ern, Teuffel Mátyás és Rschauer Gáspár-

hoz intézett rendeletében visszavonja azon felhatalma-

zást, melyet a peres ügy eldöntésére vonatkozólag

nekik adott és pedig azért, mert idközben értesült,

hogy a magyar szokások és jog szerint ezt csak szüle-

tett magyarok intézhetik el. Már pedig nem akarja

azt az Ígéretet megszegni, a mit az bátyja Ferdinánd

a hazai jog megtartására vonatkozólag adott a magya-

roknak. 2
)

Mária Ferdinándnak a helytartója volt és lehetleg

ügyelt, hogy alkotmánysértéssel ne idegenítse el magá-

tól a furakat.

Még 1526-ban esküdött meg Ferdinánd, hogy az

alkotmányt megtartja 3
) és ehhez Mária hívebben tar-

totta magát, mint maga Ferdinánd, a mint ezt jelen

visszavonó rendelete is bizonyítja. Arra, hogy ezek a

1

)
L. a 32. sz. okmányt.

2
)
L. a 33. sz. okmányt.

3
)
Horváth M. i. m. 23. 1.
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birák külföldiek, valószínleg Sopron városa figyel-

meztette a királynét elször, mert az egyik biztos Teuf-

fel a maga birtokaira telepítette le az elzött zsidók

egy részét, ígj' tehát a zsidók ügye iránt érdekldött x
)

és ez kelthetett a soproniakban aggodalmat ; másrészt

a város nagyon ügyelt arra, hogy a zsidókkal való pere

olyan kezekbe ne jusson, a kiknél Sopron városa az

akkori politikai viszonyokban rejl nagy befolyását

esetleg nem érvényesítheti. Ezen okból közvetlen a

zsidók elzése után még 1526 november 10-én volt

oly elre látó a város, hogy az elzött zsidók elnökeitl

és felhatalmazott ügyvivitl József és Janus zsidóktól

írásban vegye ki azon kötelezettséget, hogy k úgy a

soproniakkal, valamint Sopron városához tartozó falu-

siakkal szemben fönnálló követelésükre vonatkozólag

Mária parancsához tartják magukat és a város ellen

sem más törvényszék, sem idegen hatalmasok eltt

pert nem fognak indítni, ha az adósságaik kifizetésére

kitzött terminus el fog múlni. 2
)

Most, hogy a per eldöntésére kiadott rendeletét

Mária, valószínleg a soproniak közbenjárására, vissza-

vonta, 1527. május 19-ére idézte maga elé a peres

feleket és igéri, hogy akkor maga fogja a pert a hazai

szokás és jog szerint igazságosan eldönteni. 3
)

Ez már a soproniaknak is ínyükre lehetett, mert

Máriánál dönt befolyásuk volt. Azonban a királyné,

a mint eddig is már annyiszor tétovázott és habozott,

J
) L. a 35. sz. okmányt.

2
)
L. a 27. sz. okmányt.

3
)
L. a 33. sz. okmányt.
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ismét mást gondolt. Pozsonyból 1527 május 15-én

értesíti a várost, hogy ne jöjjön el a zsidókkal május

19-ére úgy a mint ö maga rendelte, mert «bizonyos

észszer okoknál fogva» megvárja Ferdinánd hazaér-

kezését. Halászszák el tehát akkorra a zsidókkal való

együttes megjelenésüket. 1
1

Ferdinánd ekkor Linczben idzött.2) Itt azután a

zsidók ügyét is kezébe vette. A zsidók elmentek hozzá

és eladták panaszukat és sérelmeiket. Erre Ferdinánd

meghagyta a már említett Teuffel Mátyás fraknói ka-

pitánynak és Weisspriach János kaboldi bárónak,

a kiknek a fönhatósága alá menekült az elzött soproni

zsidók egy része, hogy a zsidókat minden erszak és

jogtalanság ellenében védelmezzék meg, legyenek segít-

ségükre minden ill és jóravaló dologban, különösen

pedig adósságaik behajtásában. 3
) Weisspriach meg is

fogadta Ferdinánd szavát és kell energiával lépett föl

Sopron városa ellen, mely fizetésrl általában nem
akart tudni, hanem a dolgot folyton húzta, halasztotta.

Weisspriach megparancsolta az fenhatósága alatt

lev zsidóknak, hogy készpénz adósságaik kielégítésére

ne fogadjanak el semmiféle ingóságokat, hanem csak

pénzt, vagy pedig magát a zálogul lekötött birtokot ;

továbbá gúzsbakötés terhe alatt megtiltotta a zsidóknak,

hogy soproni házaikért egyetlen egy fillért sem sza-

bad elfogadniuk. 4
) Nem akarta, hogy a zsidók lemond-

x

)
L. a 34. sz. okmányt.

-) L. Horvát/, U. i. ra. IV. k. 6. 1.

*) L. a 35. sz. okmányt.

*) L. a 40. sz. okmányt.



14-0

janak az jogaikról és semmivel vagy pedig értéktelen

csekélységekkel hagyják magukat lekenyerezni. Weiss-

priachtól egy kicsit megszeppentek a soproniak, ele még
Teuffel Mátyástól, a fraknói kapitánytól is. különösen

midn mindaketten úgy akarták a soproni adósokat a

fizetésre kényszeríteni, hogy a kezük ügyébe esket

irgalmatlanul börtönbe vetették. 1
) Ez mostanában nem

történt soproni polgárral, hogy egy zsidó miatt becsuk-

ják! Nosza mentek is mindjárt Bécsbe Ferdinándhoz,

hogy sérelmeik orvoslását sürgessék.

Erre Ferdinánd egyet fordít a dolgon és meghagyja

\')d7 július 20-án Weisspriach Jánosnak és Teuffel

Mátyásnak, hogy ne tegyenek úgy, a mint elször pa-

rancsolta nekik, mert most már más informácziót nyert

az ügyek állásáról.

Ne szorongassák többé a. soproniakat és ne börtönöz-

zék be ket. 2
)

Tehát a zsidók ügye ismét a vízbe esett. Most megint

élirl lehet kezdeni. Ferdinánd ismét úgy tett, mint

Mária: hog}^ szabaduljon a kellemetlen ügytl, átru-

házta a döntést a királyi biztosokra. Hogy azonban

egyik félnek se legyen kifogása a biztosok ellen, a mint

ez els ízben megtörtént, meg kellett fogadniuk és kezet

kellett rá adniok, hogy a biztosok ítéletével meg lesz-

nek elégedve és magukat a biztosokat nemcsak jogi

személyeknek tekintik, nemcsak királyi meghatalma-

zottaknak, hanem általuk szabadon választott bíróság-

nak. Ezen bíróságnak, mely csak nagyon kelletlenül

L. a 35. sz. okmányt.

L. a 35. sz. okmányt.
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vállalkozóid a tövises és hálátlan föladatra, két tagja

volt: Reichenpach Vilmos és Oláh Miklós esztergomi

fesperes és királyi titkár, késbbi érsek és kanczellár.

Ezek Német-Ujhelyen 1527 augusztus 15-én elvileg

kimondják, hogy dönteni fognak a zsidó hitelezknek

adóssága, úgyszintén a Sopronban maradt értéktár-

gyaik ügyében.

Ám a zsidók elzésének és visszahelyezésének a

kérdésében, házaikban, zsinagógájukban, temetjükben

szenvedett károkra vonatkozólag nem akarnak semmi-

féle tárgyalásba belemenni, a nélkül azonban, hogy ez

az illet kérdés megítélésére bármi módon is prsejudi-

kálna. «Nem akarjuk ezzel megterhelni magunkat»,

mondja Oláh és Reichenpach. Persze k maguk is jól

tudták, hogy ez kemény dió, esetleg a foguk is beletör-

hetik, hát inkább hagyták az egészet úgy, a mint volt.

A tárgyalást, a mikor a két pontra vonatkozólag Ítélni

hajlandók, 1527 augusztus 29-ére tzték ki.*) A kit-

zött terminuskor azonban a tárgyalás nem volt meg-

tartható, mert a soproniak, a mennyire lehetett, húzták,

halasztották a dolgot. Végre is 1527 szeptember 12-én

megszületett hosszas vajúdás után az Ítélet. De milyen

Ítélet !

Annyi huza-vona után épen ott tartottak a zsidók,

mint egy évvel ezeltt. Heichenpach és Oláh ugyanis

kimondják a salamoni Ítéletet, hogy mindazon adós-

ságokat, melyeket a zsidóbíró eltt a lajstromokba föl-

vettek, kötelesek a soproniak 1527 október 12-éig

kifizetni, de csak a tkét. ;i fösszeg után kiderülend

*) I.. a 'Ki. az. okmányt.
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kamatokat nem. 1
) No ezért ugyan kár volt izzadni és

fáradozni ! Ezt már kerek egy éve kimondotta maga a

királyné is.
2
) j legföljebb az Ítéletben az, hogy a ki-

rályné csak az 152C> október 12-éig terjed kamatokat

engedte el a soproniaknak, Oláh és Reichenpach pedig

az 1527 október 12-éig terjedket is, tehát még egy évre

szólót. Ez volt az ítélet. A másik pont fölött a zsidók

kárait illetleg a tárgyalást 1527 szeptember 30-ára

tzik ki, a mikor mindkét fél eladhatja bizonyí-

tékait. 3
)

Azonban ezt a másodszor kitzött terminust sem tar-

tották be. A soproniak ismét csak húzták-halasztották

az ügyet. A zsidók már megnevezték tanúikat, k még
mindig nem mozogtak. Tehették, mert a biztosok nagy

jóakarattal viseltettek irányukban. Reichenpach 1527

szeptember 28-án levélben értesíti ket, hogy a zsidók

már sok tanút neveztek meg, vigyázzanak k is, nehogy

a zsidók által háttérbe szoríttassanak.

Egyben értesíti ket, hogy Oláh Miklóssal a dolgot

megbeszélte és mivel Oláh rövid id múlva ebben a

dologban és más ügyekben is fog a királynak elter-

jesztést tenni, azért a kitzött tárgyalást elnapolják.

Ám az új terminust nehogy elmulaszszák ! Még azon-

kívül egyebekben is kedvükre jár, a kiket «különösen

kedves barátainak» nevez Reichenpach. Hogy ne kell-

jen a sok tanúnak Német-Ujhelybe jönni, Sopronba

küldi egyik emberét, a ki ott kihallgatja ket, úgy mint

x
) L. a 37. sz. okmányt.

2
) L. a 24. sz. okmányt.

*) L. a 37
'. sz. okmányt.
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a zsidókat is és vallomásaikat pecsét alatt elküld-

heti. 1
)

A terminus tehát ismét elnapoltatott. Ezt felhasznál-

ták a soproniak, hogy Oláh Miklósnak egy kis ajándék-

kal kedveskedjenek, annál is inkább, mert Oláh a ki-

rályhoz megy és neki a zsidó ügyben elterjesztést tesz

és sokat tehet az részükre.

Jó vadkanhust küld neki Sopron polgármestere,

birája is biztosítják t szeretetükrl. 2
)

Oláh köszöni a szíves figyelmet, igéri, hogy nem fog

megfeledkezni róluk és mihelyt csak alkalom kínálko-

zik, megfogja szívességüket szolgálni. 3
)

Hát a zsidók ez alatt mit tettek ? Látva, hogy ügyük

semmire se megy, hogy a soproniaktól semmiféle bírói

ítélettel a nekik járó követeléseket kipréselni nem lehet,

újra a régi, már egyszer bevált gyakorlathoz folyamod-

tak : néhány soproni polgárt és Sopronhoz tartozó falusi

egyént földesuraik által letartóztattak. 4
)

Hogy a zsidók türelme végre elfogyott, nem csuda.

Már 1527 október 12-ike is elmúlt, a melyre úgy a

királyné, valamint Oláh és Reichenpach Ítélete is a

fizetés határidejét megszabta és a soproniak még se

akartak fizetni. A zsidók hát maguk iparkodtak magu-

kon segíteni és néhány adóst elfogattak, a mi annál

könnyebb volt, mert a Sopronhoz tartozó falvak, a hol a

') Eredetije Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc.

Nr. 25.

2
) L. a 38. sz. okmányt.

s
) U. o.

*) L. (t 39. sz. okmányt.
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zsidóknál; szintén voltak adósságaik, a zsidók új tartóz-

kodási helyeinek szomszédságában feküsznek. A zsidók

látták, hogy a jog és igazság utján a soproniakkal se-

hogyse birnak, hát így karhatalommal akartak maguk-

nak igazságot szerezni. Erre Sopron városa Ferdinánd-

hoz fordult panaszával, hogy az ellenkezik Sopron

városának szabadságával, privilégiumaival, hogy sop-

roni polgárok fölött más hatóság, mint kizárólag a

soproni bíróság, rendelkezzék, különösen pedig hogy

soproni polgárt mások becsukjanak. 1
)

Erre Ferdinánd 1527 november 12-én meghagyja

az ország urainak, grófoknak, báróknak, várnagyoknak

és alkalmazottjaiknak, hogy a zsidók adósságai miatt

többé soproni polgárt nem szabad börtönbe vetni, ha a

zsidók adósságaikat visszaakarják szerezni, akkor for-

duljanak Sopron város bírájához, majd ott igazságot

szolgáltatnak nekik. 2
)

Ugyancsak jó helyre küldte Ferdinánd a zsidókat!

Ferdinánd úgy látszik még nem ismerte a viszonyokat,

vag}^ legalább úgy tetette magát mintha nem ismerné.

Mert a soproniak fizetni sehogy se akartak.

A helyett, hogy Oláh és Eeichenpach Ítéletéhez tar-

tották volna magukat és kifizették volna adósságaikat,

ismét Mária királynéhoz fordulnak és elpanaszolják

Weisspriach János erszakosságát, azután pedig, hogy

mily sokkal tartoznak, és a zsidók zálog- és értéktár-

gyakkal nem hagyják magukat kifizetni és ezt mind

azért, hogy tönkre tegyék ket, hogy minél tovább tar-

*) U. o.

2
) U. o.
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tozzanak és igy több kamatot kaphassanak és ezentúl is,

úgy mint eddig a szolgálatkészség szine alatt birtokaikat

elragadhassák és ketkiiizsorálhassák. Tehát, a soproniak

eladása szerint, azok a gonosz zsidók mindennek okai !

Azt akarják, hogy ne fizessenek nekik, hogy a kamatok

többre rúgjanak ! Azért tehát kérik a soproniak Mária

királynét, hogy hosszabbítsa meg még egy évvel a zsidó

adósságok kifizetésének a terminusát és erre az évre se

kelljen kamatot fizetniök ! De ha maga ezt tenni nem
akarná, úgy legyen szíves Ferdinándnál ezt keresztül

vinni és k ezt feleségestül és gyermekestül örök idkre

meghálálj ák.*) Mária, aki Ferdinánd iránt eddig is

mindig teljes lojalitással viseltetett, ezentúl többé nem
lép föl önálló cselekvéssel a soproniak ügyében, hanem
az egészet Ferdinándra ruházza át. Csupán csak mint

közbenjáró fog még késbb egy dönt lépést tenni,

a melylyel a zsidók ügyét véglegesen dlre viszi.

Ez ügyben is Mária csak a közbenjáró, de az enge-

délyez most és ezentúl mindig : Ferdinánd. Ferdinánd

tekintetbe véve a soproniak h szolgálatait, tetemes

áldozatait és nagy költségeit, a melyeket különösen az

utóbbi idkben , mióta Magyarországba lépett, a

soproniak az érdekében hoztak és áldoztak, elengedi

nekik 1528. január 2í)-én további hat hónapra is a

zsidó adósságok, valamint az ezek után járó kamatok

megfizetését, úgy hogy nem kell Mária rendelete értel-

mében fizetniök, hanem csak további hat hónap múlva.

Azért meghagyja a fnemeseknek, grófoknak, báróknak,

várnagyoknak, hogy a zsidók felszólítására a sopronia-

*) L. a 40. sz. okmányt.

A zsidók története Sopronban. I''
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kat ne zaklassák és el ne fogják és nekik károkat ne

okozzanak. 1
)

Félesztendeig tehát fegyverszünet van a harczoló felek

közt.

Ezt mindegyik igyekszik felhasználni. — Oláh és

Reichenpach mandátuma, ugylátszik, a politikai viszo-

nyok miatt lejárt még mieltt a sérelmek másik része

fölött Ítéltek volna.

Oláhtól ugyanis elvette a király idközben az általa

rizett pecsétet és átadta Brodarics kanczellárnak.2
)

Ferdinánd az elbbi rendeletében nem is hivatkozik

Oláh és Reichenpach Ítéletére, hanem egyenesen a ki-

rálynéra. Ferdinánd tehát az egész ügyet újra elülrl

kezdi.

A zsidók és Sopron városa ezalatt a helytartó tanács-

hoz beadványokat intéznak álláspontjuk tisztázására

és ügyük megvédésére. A zsidók kezdik meg ezen bead-

ványok sorát 1528. márczius 24-én egy latin panasz-

levéllel, a melyben elmondják, hogy a soproniak mint

vadállatokat, úgy verték ki ket, 3
)
pedig k a várossal

szemben nem helyezkedtek mindig a rideg jog állás-

pontjára. Nemrég midn nagy tzvész pusztított Sop-

ronban k 00,000 téglát ajándékoztak a szegényeknek,

hogy házaikat felépíthessék, az adósoknak pedig, akik

leégtek, két álló esztendeig elengedték a kamatokat, hogy

nyomorukat enyhítsék.

x

) L. a 44. sz. okmányt.
2
) Fessler i. li.

8
) «nos Judeos ut bestias expulerant», Sopron város levélt.

Lad. XLVIII. et y. y. f. II. Nr. 74.
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A város azonban mindig rosszul bánt velük. Csak

az utolsó években adott el nekik maga a város három

házat és most onnan is kidobta ket. Kérik vissza-

helyezésüket, és káruk megtérítését.

Káruk igen nag}', a város meg se tudja fizetni, sérel-

mük oly sok, elszenvedett bántalmuk oly nagy, hogy

azt egész nap se tudnák elbeszélni. Pedig hivek voltak

mindig a királyokhoz, Miksát, Lajost, a kiktl privilé-

giumaik vannak, és a többi királyokat is segítették és

Ferdinándnak is segítségére akarnak lenni, és ha kell

éltüket és vérüket föláldozzák.*) Ez a beadvány, vala-

mint a többi is, hivatalból átküldetik Sopron városá-

nak azon hátirattal, hogy «a soproniakadják meg ezen

levélre a választ». így maradtak fönn a zsidók beadvá-

nyai Sopron város levéltárában.

A soproniak a válaszszal nem késtek sokáig. Beadvá-

nyukban hangsúlyozzák, hogy k is és seik is mindig

hivek voltak a királyokhoz, nem kevésbé «Ausztria fen-

séges fherczegeihez : a mikor az ildom és józan ész-

szerüség megkívánta és megengedte, magunkat és

mieinket föláldoztuk, aminek bizonyítékául csupán a

boldogult és szent III. Frigyes és Miksa fejedelmek

emlékére hivatkozunk és Isten a tanunk hogy

szemrehányás nélkül vagyunk kénytelenek a még fiatal

felséges asszonyra Máriára és a legyzhetetlen királyra

Ferdinánd felségére, a mi legkegyelmesebb urunkra

hivatkozni.»

«És ezt azért volt szükséges fölemlíteni, hogy a ke-

gyelmes urak lássák be. hogy mi nem kisebb kegyre

*) U. o.

10*
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vagyunk méltók, mint a zsidók ; most pedig hallgatunk

azon terhekrl, a melyek a birodalom helyzete miatt

napról-napra ránk rakatnak, és a melyeket mindig

elvállalunk». Ezek után fölsorolják a zsidók elleni

panaszaikat és sérelmeiket, a melyeket k már régeb-

ben Ulászló és II. Lajos eltt is fölpanaszoltak. Végre

— fölemlítik — Mária királyné megengedte a zsidók

kizését. «És ezt — igy mondják a soproniak— nem-

csak nekünk engedték meg, de Pozsony városának is.

És eléggé csodálatos, hogy a zsidók, bárhonnan is

zték ki ket, az visszahelyeztetésüket sehova se kí-

vánják úgy, mint Sopronba».

Ezek után a zsidók privilégiumainak vitatásába bo-

csátkoznak és Mária királynéra hivatkoznak, aki vissza-

vonta a zsidók visszahelyeztetésére czélzó rendeletét,

és a zsidók kizését helyben hagyta, mivel azok el

akartak úgy is szökni. Maga Ferdinánd pedig Mária

királyné intézkedésének megersítését Ígérte a koro-

názási napon. Mindezen okoknál fogva tiltakoznak

«a zsidók vakmer beadványa» ellen, a melyben vissza-

helyezésüket kérik. Különben is biztosak a fell, hogy

ha a zsidók még nem lennének Sopronból kizve,

akkor a király kizetésükbe okvetlenül még most is

beleegyezne.*)

Még ugyanazon hónapban (1528. márczius 31-én)

küldik meg a zsidók a választ a soproniak beadvá-

nyára.

Tagadják, hogy el akartak szökni, hiszen önkényt

akarták magukat Sopronban bebörtönöztetni. Azt pedig,

*) L. a 43. sz. okm.
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hogy a király megígérte volna nekik, hogy a zsidókat

többé vissza nem helyezi, azt — úgy mondják a zsi-

dók — a soproniak «puszta szavára el nem hihetjük».

Hogy pedig a soproniak érzülete a kell világításba

helyeztessék, meg kell mondani, "hogy a fkolom-

posok azok, akik nekünk tartoznak és fizetni nem akar-

nak».

<i ... Mi pedig nem küldünk senki után sem, hogy

tlünk pénzt kérjen kölcsön, hanem k maguk jószán-

tukból jönnek és midn nem voltunk itt, akkor gyalog

vagy lóháton utánunk jöttek Kis- Mártonba, Kabolclra

vagy máshova, hogy pénzt kérjenek tlünk». Hogy a

házainkat eladták, zsinagógánkat és seinknek már

600 év óta fönnálló temetjét megrongálták, az ellen

tiltakozunk. Mint a kamara szolgái követeljük vissza-

helyezésünket régi jogainkba, és ha Sopron városá-

nak van valami keresni valója rajtunk, akkor perel-

jen be bennünket a király vagy a helytartó tanács

eltt.*»

így folytatódott ez továbD. Minthogy egyik félnek a

másik beadványát kézbesítették es feleletadásra fölszó-

lították, mindegyik fél kénytelen volt újra elmondani

panaszait és sérelmeit, [gy keletkezett a beadványok

egész sorozata, a melyekbl a késbbiek már csak az

elbbiek ismétlése és variálása. A zsidók beadványai

számosabbak mint Sopron varosat'.

Ez talán onnan van, mivel a város a zsidók összes

beadványainak £ másolatát megkapta és az archívumba
félre tette, tehát teljes számban maradtak ránk, holott

*) L. a 44. sz. okmányt.
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a város beadványai, mivel másolataik a zsidóknak

adattak ki, azok kezében elkallódtak. Valószínbb még,

hogy a zsidók, mivel számzetésük után szét voltak

szórva, több csoportban perlekedtek Sopron városa ellen.

(L. alant a 44. okin.)

A zsidók harmadik beadványa 1528. április 1-s nap-

járól való. 1
)

Ebben a zsidók elmondják, mivel a soproniak

nekik házakat adtak el, abból következik, hogy a há-

zakban való lakást is meg kell engedniök. Tehát vagy-

vagy.

Vagy vegyék ket vissza, vagy pedig adják vissza

házaikat. (A házak ugyanis bár meg voltak becsülve

Mária parancsa szerint, de eladva csak késbb lettek

részben 1529-ben részben 1532-ben.)

Tudassa hát velük a város az elhatározását «vagy

Kaboldon, vagy ahol bennünket épen találnak.» Aláirva :

«a nyomorúságos soproni zsidók». 2
)

A zsidók negyedik beadványa arról tesz panaszt,

hogy a soproniak mindig kijátszották ket.

Mikor már meg volt szabva a terminus, a mikorra

nzetniök kellett volna és k elmentek Sopronba a nekik

járó pénzért, fizetés helyett a szánalomra méltókat

irgalmatlanul elverték.3
)

Azután pedig ismét a birói Ítélet ellenére királyi

1
) V. ö. a Vi. okmány.

'-') Másolata Sopron város levéltárában Lad. XLVIII. et y. y.

fasc. II. Nr. 74.: «Miseri Judei Sopronienses».

8
) «Als .aber ettlich arm Jude khomen, darauf sij ettlicli

geschlagen . . . des vor Got zuerbarmen». Sopron város levél-

tárában u. o.
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mandátumot eszközöltek ki, melylyel a fizetést ismét

6 hónappal elodázták. A polgármester maga is tartozik

('s fizetni nem akar. Kérnek tehát igazságot. Aláirva :

«a legalázatosb, elkergetett zsidók Nagy-Martonban és

Kaboldon». 1
)

A zsidók folyamodványainak és panaszainak, úgy

látszik, meg lett az az eredménye, hogy Ferdinánd

figyelmét a már régóta húzódó ügyre újra ráirányí-

totta.

Már elmúlt az a terminus is, a melyet Ferdinánd

maga tzött ki a soproniaknak a zsidók kielégítésére.

Mária királyné rendelete, továbbá Oláh és Keichenpach

Ítélete értelmében ugyanis 1527. október 12-én kellett

volna fizetniök. Ezt Ferdinánd 6 hónappal meghosz-

szabbította volt, de már az is elmúlt a nélkül, hogy az

ügyet befejezték és a hitelezket kielégítették volna

A többi pontok, a szenvedett károk, zálog-tárgyak és a

visszahelyezés kérdése még szóba sem kerültek.

Eközben a helytartótanács, mely az ügyeket eddig,

vitte, lassan-lassan elvesztette minden jelentségét és

az ország ügyeit az udvari kanczelláriából intézték. 2
)

Ferdinánd nem tartotta meg igéretét, hogy alkot-

mányosan fog uralkodni. A peres ügyek elintézését is

idegenekbl álló törvényszékre bizta, ami ellen késbb

a pozsonyi országgylésen a rendek elég hangosan tilta-

koztak. 3
)

*) U. o. : «vnndertkenigist Arm Vertriebenn Juden Zue

Mattersdorfí' vnd Koblesdorff».
2
)
Fessler i. h. és Horváth A/. 4. k. 114. és köv. 1,

3
)
Horváth M. i. h.
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A soproni zsidók ügyeit is azon «tanácsra és biz-

tosokra» ruházta Ferdinánd, a melyet az összes ma-

gyarországi és ausztriai peres ügyek kiegyenlítésére

nevezett ki. Látjuk, hogy ezen 8 tagból álló törvény-

szék 6 idegen és 2 magyar tagból áll.

Csupán András esztergomi prépost és Amadé István

magyaróvári kapitány köztük magyar, a többi : Dietrich

német-ujhelyi püspök, Lerfor Mihály, Lancér alsó-ausz-

triai helytartó, azután Bécs város ügyésze, Karinthia

örökös kamarása és Reichenau városnak marsallja. 1
)

Ezen törvényszék már 1528. ápril 1-én mködésben
volt. 2

) Ezekre ruházta Ferdinánd a zsidó zálogtárgyak

el nem intézett kérdését is azon meghagyással, hogy

azt méltányosan döntsék el.
3
)

Ámde nem csak a zálogtárgyak ügyében volt ezen

törvényszéknek királyi felhatalmazása, hanem a király

egyenes megbízására a legfontosabb ügyben is itél-

kezniök kellett t. i. a zsidók Sopronba való vissza-

helyezésének kérdésében. 4
)

A koczka tehát nagyot fordult.

Ez a kérdés eddig szóba se jött, mert a soproniak

ezt szóvá tenni nem engedték és annak szóba hoza-

talát mindenféle ürügy alatt megbírták akadályozni.

A soproniak kissé megijedtek. A zsidók sr bead-

ványaival eddig nem is sokat tördtek. Ki is jelentet-

ték, hogy ügyet se vetnek a zsidók sok mindenféle be-

*) L. a 45. sz. okmányt.
2

)
U. o.

B
)
U. o.

4

)
L. a 48. sz. okmányt.
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szedj eire, sok irást nem pazarolnak rájuk, mert nincs

rá szükség, hadd beszéljenek és írjanak bármennyit

is a zsidók ; az ket nem nyugtalanítja. 1
)

Most azonban, hogy a zsidók visszahelyezésének a

kérdése a király megbízása folytán tárgyalás alá volt

veend, most már a soproniak is sietnek beadványuk-

kal, a melyet a Ferdinánd által kinevezett törvény-

székhez intéznek. 2
)

Kilencz pontba foglalják össze okaikat, a melyekkel

a zsidók kizését igazolják és újra való befogadásuk

ellen tiltakoznak.

1-ször. A királyné belátta a zsidók által a városnak

okozott károkat, azért engedte meg kizetésüket.

2-szor. Maga a királyné küldte hozzánk Battyányi

Ferenczet a kizés módozatainak megállapítása végett.

3-szor. A kizés után a királyné a tanácscsal együtt

vizsgálatot rendelt el és helybenhagyta a zsidók szám-

kivetését.

4-szer. A zsidók állítása, hogy ez a vizsgálat nem ter-

jedt ki mindenre, valótlan. Ezzel a királyné ellen kö-

vetnek el jogtalanságot. Sok volt a sérelmünk a zsidók

ellen, hségünk pedig a királyné irányában nagy volt :

ezért engedte meg a zsidók kizését.

x
) L. a 32. sz. okmányt.

2
) Másolata Sopron város levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc.

II. Nr. 74. A törvényszék magát «Rat vnd Comissanin-nek

nevezi (1. a 45. sz. okmányt), a soproniak a beadványukban

ket «Regie Maiestatis Commissarii et Consiliarii»-nak czíme-

zik. A soproniak beadványa 1528 ápril 28. eltt kelt, mert

ápr. 28-án már beérkezik a zsidók felelete a soproniak be-

adványára.
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5-ször. Ferdinand pedig megkoronáztatásakor meg-

ersítette a királyné intézkedéseit.

6-szor. A kanczellária útján a király megígérte, hogy

a zsidókat nem kell visszafogadnunk.

7-szer. Nincs semmi ok arra, hogy most az elbbi ha-

tározatokat meg kellenne változtatni.

8-szor. A visszahelyezés ellen tiltakozunk, mert más
biztosok e fölött már végleg ítélkeztek.

9-szer. Tiltakozunk annál is inkább mert a vissza-

helyezésbl nagy zavargás és «scandalum» támadna,

mivel Magyarország egyik városa sem terheltetik meg
ilyen módon, hisz a pozsonyiak és budaiak ellen ilyen

merényletet nem kísértenek meg elkövetni ; nekik ke-

gyesen megengedték, hogy a zsidókat többé nem kell

befogadniuk és mi sem követtünk el semmit, a miért a

már elbb helybenhagyott és megersített határozat

ellenében minket meg kellene terhelni.*)

Erre a zsidók szintén 9 pontból álló beadványnyal

felelnek, a melyben pontról-pontra igyekeznek a sop-

roniak állítását megczáfolni.

A soproniak a jog és igazság ellenére hajtották el

ket, kirabolták és kifosztották minden vagyonukból.

Ezt a királyné nem akarta. Pozsonyban a királyné eltt

tényleg csak 2 pont fölött tárgyaltak a károkról és a

pénzkövetelésekrl, a visszahelyezést nem is érintették.

Nem jártak el a királyné parancsa szerint, hisz visz-

*) Nulla alia civitas Regni Hungarie gravaretur hoc modo,

nam contra posonienses et budenses nihil tale attentatur, imo

gratiose eis permissum est, iudeos amplius non recipére. Sop-

ron város levélt, u. o.
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szahelyezésüket is megparancsolta. «Magyarország ki-

rálya — így folytatják a zsidók — valamint az

összes keresztény fejedelmek .... sem törököt, sem

pogányt, sem zsidót vagy tatárt jogtalanul . . . nem
szorongatnak» .... «Kérjük tehát a kegyelmes urakat

az Istenre, a ki az eget és a földet megteremtette, kér-

jük az utolsó ítéletre, a mikor majd zsidók, törökök és

tatárok összejönnek, nekünk a mi igazságos pana-

szunkra és fölszólításunkra a mi vagyonunk és tulajdo-

nunk erszakos elrablásáért igazságot szolgáltatni és

velünk méltányosan eljárni.» Aláírva: «a legalázatosabb

elkergetett és elhagyott soproni zsidóság.»*)

A Ferdinánd kinevezte törvényszék komolyan hozzá

látott a munkához, hogy végre valahára rendet csinál-

jon a város és a zsidók közt. Az egész kérdést gyökeres

megoldás elé viszi tekintet nélkül arra, hogy mi volt

eddig azon tényezk álláspontja, a kik a zsidók ügyébe

beleszóltak. A zálogtárgyak közül sok maradt a város

keze közt. Ezek egynémelyikérl még Mária királyné

intézkedett volt. A többek közt megparancsolta Mária,

*) «Wir bittendt G. H. vmb Gott der Himell vnnd ertreych

beschaffen bat auch vins das lezt Vrtaill gottes, da Juden,

Türken vnd Tattern Zusamen kommen werden, vuns auff

vunser Eechtmessige klag vnd anforderung des gewaltigen

gewalts spolierung vnnserer guetter vnd aigenthumb vns ge-

rechtigkaitt mit der pilichhait widerfaren vnd ergeen lassenn. . .

E. G.
vunderttenigistenn

vertribenn vnd verlassenn

Judischhait von Odenpurg».

Sopron v. levélt. Lad. XLVIII. et y. y. f. IL Nr. 74.
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hogy egy pécsi polgárnak Boltos Mátyás zálogát, a me-

lyet egy József nevezet zsidónál 50 írtért zálogosított

el, adja ki a város ingyért. Amit a város meg is tett.

Az 50 forint tke és a kamatok erejéig megkárosított

József zsidó most a városon kereste a pénzét, mert a

város önhatalmúlag vitte el még 1526-ban a zsidók ki-

zése alkalmából azon ezüstnemüt, a melyre az 50

frtot kölcsön adta volt. 1
)

A nyolcztagú törvényszék összeült és Ítéletet mon-

dott, a melynek értelmében Sopron városa, bár a ki-

rályné mandátuma úgy parancsolta volt neki, mégis

köteles József zsidónak magát a tkét, 50 frtot, minden

kamat nélkül visszafizetni. A költségek kölcsönösen

megszntéknek tekintendk.'2 ) A zsidók ügye kezd ked-

vezbb fordulatot venni. Ezen törvéiryszéki Ítélet is

szakít, st egyenesen szembe száll a múlttal. Mária

mandátuma daczára a törvényszék elmarasztalja a vá-

rost; még a zsidó neve mellé sem teszi oda azon jelzt,

mely Máriánál ritkán maradt el : «a hitetlen.»

Maga Ferdinánd is igyekszik a zsidók sérelmeit or-

vosolni és ket pénzükhöz juttatni. Sok ténta folyt

ugyan már el azon királyi mandátumok megírására, a

melyben utolsó határid tzetett ki a zsidóknak járó

adósságok kifizetésére ; ámde a ténta ártatlan eszköz-

nek bizonyult, a zsidók még mindig nem jutottak pén-

zükhöz. A harcz eleinte a Sopron városában lakó és

Sopronhoz tartozó és fizetni nem akaró adósok ellen

*) Sopron v. levélt. Lad. M. fasc. II. Nr.78. V. ö. fönt. 121. 1.

4. jegyzet.

2
) L. a 45. sz. okmányt.



157

folyt. Volt többszörös törvényszéki tanúkihallgatás,

ment hozzájuk mindenféle rend és rangú királyi pa-

rancs. Ez mind nem sokat használt. Midn azonban a

zsidók a Sopron körül fekv uradalmakon elfogatták és

börtönbe vettették adósaikat : ez használt. Ugyan úgy
bántak el a zsidók a magasabb rangú adósaikkal is.

Nemeseknek és zászlós uraknak hiteleztek volt kész-

pénzt. Mivel ezektl zálogokat sem vettek, csupán a zsi-

dókönyvbe írták be, nagyon nehéz volt az adósság

beszedése, annál is inkább, mivel ezen magasrangú

adósok nem Sopronban laktak, hanem szét voltak szó-

ródva, némelyek magyar, mások osztrák fönhatóság

alatt laktak és fölkeresésük veszélylyel járt. 1
)

A zsidók Ferdinándnál elpanaszolták sérelmüket,

hogy ezek még a király által kitzött legutolsó határid

elmúlta után se elégítették ki zsidó hiteleziket. Erre

Ferdinánd 1528 decz. 5-én egy ú. n. «generalis paran-

csolatot» adott ki Ausztria és Magyarország fhivatal-

nokainak, helytartóknak, grófoknak, tartományfnö-

köknek, várgrófoknak, harminczadosoknak, polgár-

mestereknek, bíráknak, tanácsosoknak, különösen pedig

Sopron városának, a melynek értelmében kötelesek a

zsidók adósságait a magyar és német földön lakó ne-

mesektl, zászlósuraktól és más személyektl minden-

féle úton-módon behajtani. Ha a zsidók bárhol érik

ezen adósaikat és maguk vagjr fölhatalmazott]' aik be-

jelentik ket a városnak, úgy köteles lefoglalás, letar-

tóztatás, bebörtönzés 2
) és más egyéb eszközökkel az

1

)
L. <i 46. sz. okmányt.

2
)
L. az 50. és 40. sz. okmányt.
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adósságot behajtani vagy kiegyezést létrehozni, hogy á

további kárnak és haszontalan pörlekedésnek így eleje

vétessék. Ahol ez nem sikerül, ott azonnal minden ha-

lasztás és halogatás nélkül igazságot kell szolgáltatni

és Ítéletet kell hozni. 1
) Ferdinánd ezen rendelete, mely

most már harmadszor megváltozott nézetérl tanúsko-

dik, alkalmas volt arra hogy a zsidók ügyén valamit

lendítsen. Ez a rendelet a nyolcztagu törvényszék Íté-

letének a folytatása. Ferdinánd is szakít a múlttal.

Visszatér arra az álláspontra, a melyet 1527-ben fog-

lalt el, a midn szintén megengedte, hogy az adósokat

a zsidó hitelezk letartóztathatják, 2
) mert látta, hogy

más módon majdnem lehetetlen az adósoktól a zsidók-

nak járó pénzt kicsikarni.

De még tovább is ment Ferdinánd. Láttuk, hogy a

nyolcztagu törvényszéket egyenesen megbízta, hogy a

zsidók kizésének és újból való visszahelyezésének

kérdésével foglalkozzék és végleges megállapodásra

jusson. Ez a törvényszék az ügyet vizsgálat tárgyává

tette, 3
) és úgy látszik kimondotta, hogy a soproniak

jogtalanul cselekedtek, midn a zsidókat a városból ki-

zték, és azért újra való visszahelyezésüket is kimon-

dották. 4
) Ámde a soproniak már jártasak voltak az

eféle dolgokban, mint kell királyi parancsot és törvény-

széki ítéletet eltitkolni és a világos parancsot, törvényt

közigazgatási úton semmivé tenni, A törvényszék itéle-

*) L. a 46'. sz. okmányt.
2
)

L. a 35. sz. okmányt.
3
)

JL. a 48. sz. okmányt.
4

)
L. az 55. sz. okmányt, v. ö. a 48. számúval.
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tét, bizonyára, hogy annak egész tartalmáról tudomást

ne nyerjenek, eltitkolták és az Ítéletet a zsidókkal nem
közölték. Az Ítéletet ugyanis meghozta a törvényszék,

de a kihirdetésre «viszontagságos idk közbejötte miatt»)

nem került a sor. A zsidók kénytelenek Ferdinándhoz

fordulni panaszukkal, a ki ráparancsol Sopron városára,

hogy a törvényszéki Ítéletet, mely a zsidók kizésérl

és a nekik okozott károkról szól, haladéktalanul kö-

zöljék akár eredetiben, akár másolatban a zsidók-

kal, mivel az igazságot senkitl sem szabad meg-

tagadni. 1
)

Abból, hogy a soproniak ezen törvényszéki Ítéletet

eltitkolták, illetleg kihirdetését megakadályozták, az

következik, hogy az rájuk nézve hátrányos volt. Össze-

vetve ezt azon körülménynyel, hogy a kizött zsidók

közül — mint a soproniak mondják — néhányan a jog

látszatával ismét a városba tolakodnak, 2
) mert erre a

törvényszéktl megszerezték a jogot, olyan okkal,

a melyet el akarunk hallgatni; ebbl az következik,

hogy a nyolcztagú törvényszék kimondta, hogy az el-

zött zsidók ismét visszahelyezendk Sopronba.

A «betolakodó» zsidók ellen a város saját rendri

hatáskörében is minden lehett megtett.

A községi képviselet 1529-ben a következket hatá-

rozza: «A mi a zsidókat illeti, a községi képviselet ró-

luk se hallani, se tudni nem akar semmit. De ha volná-

nak közöttünk, a kik a zsidókkal egy húron pendülnek,

azok a község és tanács határozata szerint büntetendk.

*) L. az 55. sZ. okmányt.

') L. a 48. sz. okmányt.
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A községi képviseletnek végleges határozata, hogy szi-

lárdul összetart a zsidók ellen.» l
)

Azonban teljesen még sem lehetett elkerülniük a zsi-

dókkal való érintkezést, mert még sok elintézetlen

ügyük volt velük. A folyamatban lev kisebb pereket

is tárgyalni kellett a biróság eltt. Hogy azonban ez

ürügyül ne szolgáljon a zsidóknak «a betolakodásra»,

a községi képviselet ugyancsak 1529-ben a következ

határozatot hozza: «A külvárosban adassék egy ház

éjjeli szállásul a zsidóknak, a kiknek dolguk van a

biró eltt. Más házakba ne szabadjon nekik bemenni.

Erre kérjük Önöket, mint Sopron szab. királyi város

bölcs elöljáróit, hogy segítsenek bennünket ez igyeke-

zetünkben, mert végre valahára nem akarunk a zsidók-

ról semmit is tudni.» 2
)

A községi képviseletnek nagyon szivén feküdt ez a

kivánság, mert a következ évben újra még nagyobb

nyomatékkal hangsúlyozza. 3
)

Sopron egyszer czélul tzte ki magának, hogy a ki-

zött zsidókat semmi áron se fogadja be, ezen czélt

minden eszközzel el akarja érni. Nem enged senkinek,

semminek. Ezért volt a város már kezdettl fogva

mindennem biróságnak ellensége. Ezért keresett volt

okot és alaki kifogást, hogy a Mária által kirendelt

törvényszék kompetencziáját kétségbe vonja és így az

ügyet kezébl kivegye.4
)

1

)
Sopron v. levélt. Az 1529. községi jegyzkönyv 4. pontja.

2
)
U. o. 1. Sopron sz. k. v. monogr. 11. 1.

8
) Sopron v. levélt. Az 1530. közs. jegyzkönyv 4. pontja. U. o.

4
) L. a 33. sz. okmányt.
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Reichenpach és Oláh Miklóssal szemben is kikötötték,

hogy a kizés kérdésébe bele nem mennek. 1
) A har-

madik, Ferdinánd által kirendelt bíróság ellen már nem
emelhettek kifogást. Bár ezen bíróság összeállítása az

alkotmányba ütközött, ezt azonban Ferdinándnak nem
merték szemére vetni, mert ez a törvényszék országos

intézmény volt osztrák és magyar peres ügyek kiegyen-

lítésére, 2
) nem pedig mint a Mária kirendelte három

tagú ad hoc bizottság. A soproniak mindig hangoztatták

lojalitásukat, a királylyal tehát szembe szállni nem
mertek. így tehát a törvényszék ítélete ellen nem til-

takozhattak. Volt azonban más út és mód a törvény-

szék tekintélyének gyengítésére : a befeketítés, a gyanú-

sítás. A király eltt azt mondják, hogy a zsidók

megszerezték a törvényszéktl a Sopronba való vissza-

térés jogát, oly okkal, a mit elhallgatunk. 3
)

A soproniak összeszedték minden erejüket, hogy

a már egyszer elért eredményt koczkára ne tegyék.

Nagy apparátussal és nagy szorgalommal összegyj-

töttek mindent, a mit csak a zsidók ellen valaha hal-

lottak. Az anyagot rendezik és háromszor is kidolgozzák,

a míg végleges megállapodásra jutnak. 4
) Els sorban

összegyjtik a soproni zsidók elleni sérelmeiket, azután

pedig a mit a zsidók ellen általánosságban fel kell

hozni.

x
) L. a 36. sz. okmányt.

2
) L. a 45. sz. okmányt.

8
) L. a 48. sz. okmányt.

4
)
L. az 56. sz. okmányt.

5
)
L. a 41. sz. okmányt, mely 3 reláczióban maradt meg a

levéltárban.

A zsidók története Sopronban. 11
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Körülbelül a következket mondják: Igaz, hogy a

zsidók a királyi kamarának jövedelmet és hasznot haj-

tottak, ámde legalább is százszor annyi kárt okoztak.

A zsidók közül, a kik a kizés eltt Sopronban laktak,

egyik sem dolgozott semmit is, hanem kizárólag uzso-

rával tartották fönn mindnyájan magukat és így igen

nagyon meg is gazdagodtak. Voltak köztük egyesek és

még máig is laknak ilyenek a vidéki uradalmakon, a

kiknek több mint 800 frtnyi vagyona van, a mi uzsora

által nagyon sokat hajt. Az uradalmakon függetlenül

élnek, sok pénzt takarítanak meg maguknak, elannyira,

hogy '(gyakran egy zsidó nagyobb érték, mint egy jó

földesúr».

A zsidók uzsoráskodásának bebizonyítására fölsorol-

ják hat soproni zsidónak uzsora kamatra kölcsön

adott összegeit.

Továbbá azt állítják a soproniak a zsidókról, hogy a

cselédeket tolvajlásra csábítják és lopott, rablott, igaz-

talan jószágokat, elidegenített egyházi vagyont olcsó

pénzen beváltanak. Azonkívül a zsidók mindenféle

foglalkozást, ipar- és más kereseti ágakat, a melyekkel

hajdan csak a keresztények foglalkoztak, magukhoz rán-

tottak. (Itt persze a soproniak nem veszik észre, hogy

maguk czáfolják meg elbbi állításukat, hogy a zsidók

kizárólag uzsorával foglalkoznak és nem dolgoznak !)

Továbbá a zsidók az ünnepeken a mise alatt össze-

vásárolták a tyúkokat, ludakat, a gabonát, lisztet és

azután haszonra tovább adták.

A zsidók a robot- és r-díj fejében kiszabott pénzt

10 év óta nem fizették meg a városnak, a melyet «át-

kozott uzsorájukkal és csalásukkal tönkre tettek».
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Felséges királyunk — így folytatják a soproniak —
mindezen dolgokat a zsidók ügyében azért foglaltuk

röviden össze és jelentettük be, hogy Felséged minél ala-

posabban megismerje ezen ügyet, hogy mennyi kár és

hátrány, testi és vagyoni romlás, és a mi még több, a ke-

resztény lelkek halála és örökös elkárhozása háramlik

Felséged alattvalóira a zsidókkal való együttlakás által.

Mert a zsidók a legnagyobb eretnekek, káromolják Jézus

Krisztusnak nevét, ellenségei Szz Máriának és az egész

kereszténységnek. Krisztust «akasztottnak» hivják, a ki

mocskos házasságtörésbl született, a magasztalt szül-

anyját pedig becstelen asszonynak «Thlüa»-nak neve-

zik az nyelvükön.

Naponkint boszuért imádkoznak az összes kereszté-

nyekre, mondván: «A megkeresztelteknek ne legyen

üdvösségük, Isten rontsa meg, szórja szét és szégye-

nítse meg ket.»

Ha pedig elmúlt történetekben keresgél az em-

ber, megtalálhatja, hogy a szentséges szakramentum-

mal mit cselekedtek Passauban, Peuerbachban és

most a 28-ik évben (1528) Ausztriában Haimburg-

ban, a hol egy zsidó a Marcii mezn egy keresztény-

tl a haimburgi templomból lopott egyházi szereket

megvette.

Ki tudná galádságukat kellképen kinyomozni, le-

írni és elbeszélni ? így Boroszlóban az ostyának átszú-

rásával, Trientben az ártatlan kis gyermekkel, itt Sop-

ronban pedig, a mikor egy szép ifjú szabólegény IG

évvel ezeltt világos nappal eltnt a zsidó-utczában.

Ügyszintén Stevnban,Regedén, Gráczban a hamis levek-

lekkel, pecsétvéséssel, kézirás-hamisításokkal és Felsé-

II*
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ged többi országaiban is rosszat cselekedtek. Összegezve :

a zsidóktól csakis mindig szégyen, csúfság, gyalázat és

hátrány, vagyoni károsodás hárult kezdettl fogva a

keresztényekre, jó pedig semmi. Kérjük tehát Felsége-

det, ne hagyjon bennünket a zsidók visszahelyezésével

újra megterhelni. Alázatos könyörgésünk, hogy hadd él-

vezzük a mi kegyelmes asszonyunk (Mária) helyben-

hagyó határozatát és kegyelmes szószólását. Hadd ma-

radjon e mellett örök idkre, hogy a felséges asszonyunk

kegyelmes határozatát élvezhessük.

Szorgos szolgálatunkkal és örök hségünkkel kíván-

juk Felségednek, kegyelmes urunknak (jóakaratát) meg-

szolgálni. Királyi Felségednek hséges és legalázato-

sabb Sopron Polgármestere, Birája, Tanácsa és közön-

sége. 1
)

Ezen folyamodványnak, melyet Sopron városa még
1528-ban nyújtott volt be Ferdin ndhoz, talán épen

azért, mert úgy hemzseg a képtelenségektl, nem lett

meg a kivánt hatása. Ezen folyamodás után nem az

következett be, a mit a soproniak vártak, t. i. a Mária

által márjóváhagyott intézkedésnek Ferdinánd által való

megersítése, hanem ellenkezleg, Ferdinánd kiadta a

már említett rendeletét, hogy a kizés és a zsidók

visszahelyezésének a kérdése döntés elé vitessék. 2
)

Erre a soproniak még egyszer összeszedik magukat

és 1529 május 19-én ismét Ferdinándhoz folyamodnak.

«Felséged— így szólnak körülbelül Ferdinándhoz —
mint keresztény király jól tudja, hogy a zsidókkal való

l
) L. (( 47. sz. okmányt.
a
j L. a 48. sz. okmányt.
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együttlakás mennyi kárt okozott nekünk. Miután ezt

sok esztendeig trtük, kárunk, szegénységünk és rom-

lásunk a boldogult Lajos királynak eleste után arra

kényszerített bennünket, hogy ezt a mi kegyelmes asz-

szonyunknak, Máriának bejelentsük.

Miután a kormánynak, a koronának, a fnemesek-

nek és a többi tanácsosoknak, a kik nála laktak, bele-

egyezését kinyerte, megengedte a zsidók kizését; a

mit mi végre is hajtottunk.

Azonban említett kárunk és romlásunkra, valamint

a királyné megersítésére való tekintet nélkül a kizött

zsidók újra betolakodnak és a Felséged által kirendelt

biztosoknál kieszközölték, hogy a kérdésben úgy dönt-

senek, hogy a zsidók, mivel a jog ellenére zettek ki,

ismét visszahelyezendk.

Reméljük, hogy a királyné jóváhagyása ellenében

bírói Ítélet hozatalának helye nincsen.

Hiszen midn évekkel ezeltt zsidókat ztek ki, sem-

miféle port az ily ügyben nem indítottak, se birói Íté-

letet nem hoztak, hanem a méltányosságot, a szegény

emberek nyilvánvaló jajkiáltásait és romlását hozták

fel okul. Az elmúlt idkben a zsidókat Felségednek

majdnem az összes ausztriai örökös tartományaiból és

városaiból kizték és soha se hallottuk, hogy ez birói

ítélet által történt, vagy hogy az ily számzés birói Ítélet

jellegét hordta volna magán, hanem egyedül királyi

hatalom és «könyrület» által történt.*)

*) A zsidók Ausztriából való kizését értik 1496-ban. Lásd

Böheim : Cbronik von Wr.-Neustadt I, 106. 1. V. ö. Pollák M. :

A zsidók B.-Újhelyen 94. 1.
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Arra kérjük Felségedet, hogy tekintetbe véve a zsidók

által okozott károkat és romlásunkat, a mi reménytel-

jes bizalmunkat, hogy t. i. a zsidók terhét a nyakunk-

ról leráztuk, keg}relmesen valósítsa meg és különös

kegyelembl vonja vissza a biztos uraknak kiadott pa^-

rancsot, továbbá ersítse meg kegyelmesen a királyné-

nál; említett kegyelmezését és jóváhagyását és annak

ellenében ne hagyjon bennünket megterhelni, a zsi-

dókat pedig ez ügyben örök idkre hallgattassa el.»

«Felséged különös jutalmat fog az Örökkévalótól

nyerni és mi soha meg nem sznünk Felséged boldo-

gulásáért, szerencsés kormányzásáért Istenhez könyö-

rögni, még gyermekeinket is rátanítjuk, hogy ezen

kegyelemrl megemlékezzenek és róla alázattal és kö-

szönettel soha meg ne feledkezzenek.» 1
)

Most azonban nem akarták kitenni magukat a sop-

roniak a véletlennek. Biztosra akartak menni. Ezért

Máriához, az jóakaró pártfogójukhoz fordultak segít-

ségért, hozzá küldték el az imént említett, Ferdinándhoz

intézett folyamodásukat, hogy terjeszsze azt fel és

leg}ren Ferdinándnál szószólójuk. Mária ekkor már

nem volt Pozsonyban, azért Znaimba küldték utána a

soproniak az kérvényüket. 2
)

Mária, ki eddig is oly sok szerencsétlenséget hozott

a magyarországi, különösen a soproni zsidókra, ismét

mint « advocatus diaboli » lép föl a zsidók ügyében. Mária

nem tagadta meg származását. Spanyolországból, a

fanatikus zsidó üldözések hazájából jött. Családi ha-

*) L. a 48. sz. okmányt.
2
) L. a 49. sz. okmányt.
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gyományként szívta magába a zsidó-gyülöletet. Nem
hiába volt a hírhedt spanyol Ferdinándnak és Iza-

bellának ivadéka, a kik a zsidókat Spanyolországból

zték volt ki. Tanult az söktl, tanult az apától,

Fülöp kasztiliai királytól, tanult testvérétl V. Károly

német császártól, a ki a zsidó jel viselését Német-

országban a zsidókra nézve kötelezvé tette. 1
) Mig férje,

II. Lajos élt, nem tudta ugyan teljesen megvalósítani

terveit, de némi befolyást mégis gyakorolhatott. Mai-

akkor is hozzája fordulnak a soproniak, hogy a zsi-

dók kizésére irányuló kérvényüket, a melyet a király-

hoz intéztek, támogassa és vigye keresztül a királynál.2
)

Akkor azonban ezt nem sikerült elérniök. De Lajos

halála után igenis megvalósították rég kikovácsolt ter-

vüket, még pedig Mária segítségével. És úgy a mint

Sopronban elnézte a legnagyobb kegyetlenségeket, igaz-

ságtalan üldöztetéseket, úgy tett Pozsonyban és Budán

is. Egyetlenegy momentum ismeretes elttünk Mária

életében, midn zsidókkal szemben igazságos tudott

lenni, t. i. a galádul kizött soproni zsidóknak kiállítja

a visszahelyezési rendeletet. 3
) Akár a szerencsétlen

zsidókkal szemben az irgalom és könyörület pillanat-

nyi megindulása volt ez, akár a felháborodás eredménye

a soproniakkal szemben, a kik még öt is rászedték

hamis informácziókkal és a prédát még vele, czinkos-

társukkal, sem akarták megosztani ; de annyi bizonyos,

hogy az igazságnak ezen pillanatnyi fellobbanását elfj -

») L. Grrätz H.: Geschichte der Ju.len, IX, 265. 1.

2
)
L. a Í9. sz. okmányt.

3
)
L. a "23. sz. okmányt.
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totta Mária gylölete a zsidók irányában és a zsidók

vissza helyezési rendeletét néhány nap múlva vissza-

vonta. 1
) Akkor is, midn már Ferdinánd átvette az ural-

mat és magyar királyivá megkoronáztatott, a soproniak,

ha a zsidók ügyében Ferdinándnál czélt nem érnek, Má-

riához fordulnak pártfogásért. Most is Mária veszi az

ügyüket kezébe. A soproniak folyamodványát, hogy

vonja vissza Ferdinánd a visszahelyezés kérdésének

tárgyalásában kiadott rendeletét és örök idkre ersítse

meg Mária rendeletét, maga küldi el 1529 május

23-án a királyhoz a következ sorok kíséretében : «A mi

rendeletünket a zsidók ügyében a három évig velünk

Pozsonyban tartózkodó magyar tanácsosok megfonto-

lásából adtuk ki Felséged hséges soproni polgárainak.

Ez ügyben ugyanazok a soproni polgárok ismét hoz-

zánk könyörögnek. Az idezárt levelekbl meg fogja

érteni Felséged az könyörgésüket. Nagyon kérjük tehát

Felségedet, ersítse meg a helytartótanács megfonto-

lásából a zsidók ügyében kiadott rendeleteinket, ame-
lyeket Felségednek beküldöttek. Szabadítsa meg ket

a zsidóktól, nehogy Sopron városa elpusztuljon. Nekem
Felséged ez által nagyon kedves dolgot fog cselekedni,

a mit igen boldog érzéssel sok év múlva meg akarok

hálálni.» 2
)

Mária, a mint látjuk, a soproniak ügyét teljesen ma-

gáévá teszi.

A zsidókat Sopron város szerencsétlenségének, «pusz-

tulásának» tartja.

1
)

L. a 25. sz. okmányt.
2
)
L. a 40. sz. okmányt.
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Ha pedig a város megszabadul a zsidóktól, úgy ez

neki «nagyon kedves dolog» és benne boldog érzelme-

ket kelt. Ferdinánd mindenesetre adott valamit nvé-

rének szavára. Hálával tartozott neki, mert nagyrészt

neki köszönhette a magyar trónt.

Ha Mária, a fiatal özvegy, Szapolyait ki nem kosa-

razza, Ferdinánd oly könny szerrel még azt sem

nyerhette volna el Magyarországból, a mi tényleg bir-

tokábajutott. Mária, Ferdinándnak szorgos képviselje,

ügyes kortese volt. Sáfárkodásának Ferdinánd nagy

hasznát látta.

Ferdinánd mindazonáltal nem hajolt egyszerre Mária

kérésére. Valamit tett ugyan érette a zsidók ellen,

de amit sürgetett, a vissz ahelyezési kérdés fölött

Ítélkez bíróságnak leszerelésébe, Ferdinánd nem egye-

zett bele, sem pedig Mária kizési rendeletét meg nem
ersítette. Amit egyelre tett mindössze annyiból áll,

hogy még ugyanazon évben 1529. június 12-én, miután

már negyedszer változtatta ez ügyben álláspontját,*)

visszavonta 1528. decz. 5-iki mandátumát, elrendelvén

a következket :

«Magyarországi birodalmunk egyes és összes, bárhol

lakozó zsidóinak, kik jelen sorokat látják ami kegyel-

münket. Ámbátor a ti könyörgéstekre a minapában

rendeletünkkel megparancsoltuk Sopron városunk pol-

gárságának, hogy adósaitokat a ti adósságtok fejében

bebörtönözni kötelesek : mégis mivel átlátjuk, hogy

ezen rendelet Magyarország szabadsága és jogai elle-

nében adatott nektek meg, minthogy senkit birói Ítélet

*) L. a 46., 39., 3a, sz. okmányokat.
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eltt nem lehet bebörtönözni, azért . . . megparancsol-

juk nektek, hogy ezentúl említett (soproni) polgárainkat

adósaitok bebörtönzésére az én rendeletem erejénél

fogva ne kényszerítsétek, hanem adósságaitokat a

magyar jogszokás szerint vagytok kötelesek be-

szedni. 1
)

Ferdinánd ugyanazokon a fázisokon megy keresz-

tül, mint Mária. Ha a zsidók panaszkodnak nála, reá-

juk hallgat, védelmezi ket rendeletével ; ha a sopro-

niakjelennek meg eltte, visszaszívja elbbi rendeletét.

Még a megokolás is ugyanaz, mint Máriánál, t. i. alkot-

mányos aggályai vannak. Csakhogy Máriánál csupán

saját érzelme volt az impulzus, mely cselekvésre kész-

tette, Ferdinándot pedig még Mária is ösztökélte és

sarkalta. Azonban a már egyszer megbízott törvény-

széktl Ferdinánd még sem vonta meg a kiadott felha-

talmazást. Az «ügy revideálását», amelyet fentebbi

rendeletében említett, végre hagyta velük vinni. Az

ítéletet meg is hozták, még pedig, — amint már emlí-

tettük — a zsidókra kedvezen ; csakhogy a soproniak

találtak módot az itélet-kihirdetésének megakadályozá-

sára, 2
) olyannyira, hogy még 1533 július 10-én sem

birnak a soproni zsidók tudomással a törvényszék

ítéletérl. 3
)

A soproniak nagy buzgósággal iparkodtak ez ügyben

végre is gyzelmet aratni. A zsidók kizése óta rende-

sen lefizették a zsidók által fizetett évi járuléko-

*) L. az 50. sz. okmányt.
2
) L. az 55. sz. okmányt.

•"') U. o.
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kat, 1
) nehogy a királyi kamara károsodjék és talán ez-

által indíttatva érezze magát a király a jövedelmet

hajtó zsidókat Sopronba visszahelyezni. Ugy 1533-ban,

valamint a következ esztendben felszólítja Ferdinánd

Sopron városát, hogy a zsidó adóból 400 magyar arany

forintot fizessenek ki Höltzl György és Hci/mmon Péter

királyi komornyikoknak, akiket ezzel hséges szolgá-

lataik miatt jutalmazott meg. 2
)

A soproniak fizettek, a királylyal szemben minden

áldozatra készek voltak és híven engedelmeskedtek

neki. Még a zsidó «ládát» — a melyben, ha sejtel-

mem nem csal, az adósságok lajstroma volt, még

azt is elküldték Ferdinándnak kétszeri felszólítása

után. 3
) Pedig ezt nem adták ki egy könnyen kezök

közül, \')'2C> óta mindig ersen rizték. Csupán Rei-

chenpah és Oláh Miklósnak adták volt át, hogy Ítéle-

tet hozhassanak, de tlük is hamarosan visszakérték.4
)

Ferdinánd irányában minden áldozatra hajlandók,

hogy csak kérésüket teljesítse. Mária is veri a vasat

mellettük, Ferdinándnál minden lehett megtesz

érettük.

Maguk a soproniak ismét küldöttséget menesztenek

a királyhoz, amely könyörgésüket tolmácsolja. 5
) Ferdi-

nánd lépésrl-lépésre ugyan, de mégis engedi magát

tolatni, lassan-lassan Mária álláspontjára helyezkedik.

x
) L. Sopron v. levélt. Lad. XLVIII. et y. y. f. I. Nr. 42.

V. ö. az 58. sz. okmánynyal..
2
)
L. az 51. sz. okmányt.

3
)
L. az 56. sz. okmányt.

*) L. a 38. sz. okmányt.
') L. az 58. sz. okmányt.



172

Csupán a kardinális pont van még hátra. A zsidók is

sokszor jártak nála könyörgésükkel, adott is ki ügyük-

nek kedvez rendeleteket, de csak ideig óráig voltak

érvényben, visszavonta ket, hogyha az ellenpárt vagy

szószólójuk, Mária részérl nyomatékosabb fellépést

vontak maguk után. Tekintetbe veend azonkívül, hogy

Ferdinánd még mindig harczban áll Magyarországon a

csendesedni nem akaró ellenpárttal, a jogairól lemon-

dani nem akaró Szapolyaival. A várfalakkal körülvett

városok •— és ilyen volt Sopron is — ezen körülmé-

nyek közt még mindig nagy fontossággal bírnak. Mária,

bár Magyarországtól távol, késbb Belgium kormá-

nyán, nem sznik meg testvérét különösen vallási

dolgokban befolyásolni.*) A zsidók ellen is ersen buzog

és tle telhetleg testvérét is sarkalja és ösztökéli az

rendeletének a jóváhagyására.

Ferdinánd végre megteszi ezt az utolsó lépést is,

mely Mária álláspontjától eddig elválasztotta, 1534

szeptember 12-én bocsátja ki a fontos rendeletet, amely-

ben a soproniaknak «hségük és szolgálataik», úgyszin-

tén «káraik és költségeik» jutalmául «amelyeket a

király embereinek megrzésére a város megersítésére

fordítottak a múltban és fordítanak mai napig is»,

megengedi, hogy ezentúl a maguk körébe zsidókat be

ne bocsássanak lakni. Azonfölül még azon évi adót,

amelyet a város a zsidók kizése óta a zsidó adó fejé-

ben fizetett, szintén elengedi és a városnak ajándé-

kozza.

Egyet azonban kiköt Ferdinánd a zsidók érdeké-

*) L. Hornit/, M. 4 k. i. h.
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ben — és ezzel szintén Mária példáját követi — hogy

a zsidó hitelezket kötelesek kielégíteni.*)

Ezzel el volt vetve a koczka, a soproni zsidók ügye

véglegesen eldlt. A Ferdinánd és Ujlaky által aláirt

aagy királyi BassaJ megpecsételt rendelet által a

zsidók sorsú is meg volt pecsételve.

Xyolcz évig tartott ezen Sopronból való számzeté-

süknek utójátéka, nyolcz évig folyt az áldatlan harcz,

a küzdelem az ersebb és gyengébb fél közt. A hosszú

betegségnek halál a vége, tartja egy zsidó közmondás.

Ez a betegség is halállal végzdött, halállal a zsidók

ügyére, halállal az erkölcsi igazságszolgáltatásra.

A zsidók «örök idkre» számzettek királyi hata-

lomszó áltat Sopron túrosából . . .

*) L. az 58. sz. okmányt.



ÖTÖDIK FEJEZET.

A Sopronból elmenekült zsidók sorsa ; a város magatartása

a zsidók irányában.

(1534—1840.)

A hosszas guerillaharcz vereséggel végzdött. Az

utolsó, a dönt ütközetet elvesztették a zsidók. Nem
csupán Sopronban, hanem az egész országban. És

mint legyzöttek szokták, k is ott hagyják a csatatért.—
Eddig rendesen külföldrl Magyarországba jöttek a

zsidók, mert az ország jó hirben állott, hogy t. i. nem
szorongatják ket annyira, mint másutt; most azonban

Magyarországból, persze keserves kényszer miatt, kifelé

vándorolnak a zsidók. A mohácsi vész után sokan

Németország felé fordítják szekerük rúdját, Szilézia,

Oppeln és Ratibor herczegségeket keresik föl.1) Máso-

kat pedig Szulejman rabszíjra fzve magával lmrczol

Törökországba.2
)

Azonban a zsidók tökéletes számzésérl Magyar-

országon nem lehet szó. Más országokban, teszem

Ausztriában, az uralkodó kiadja a rendeletet a zsi-

r
) Pollök M. a Kaufmann-Brann f. Monateckrift czimü f.

XXXIX. évf. 560. 1.

2
) Büchler S. : Zsidó letelepedések Magyarországon a mohácsi

vész után. M. Zs. Sz. X. évf. 315. 1.
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dók számzésérc és mind egy szálig idegenbe men-

nek.

Nem úgy Magyarországon. Itt bár mind a két párt

üldözte a zsidókat, Szapolyaiék a fejérvári országgy-

lésen számzték ket, Mária és Ferdinánd pedig Po-

zsony, Sopron, Buda és más városokból való számze-

tésüket megengedte ; mindazonáltal nem lehet a zsidók

országos számzetésérl beszélni. Meglehets számmal

maradtak zsidók még Magyarországon a mohácsi vész

után is. Hogy ez megtörténhetett, annak oka a hazai

viszonyokban rejlett.

A fhatalom Magyarországon megoszlott. Inter duos

litigantes tertius gaudet. Ahol több a király, ott egyik-

nek sincs nagy ereje. A belviszályból a furak húztak

hasznot, a kik nagy hatalmukat még jobban növelték

és kiterjesztették. A hatalmasabb furak valóságos kis

államot alkottak az államban. Nem hiába hivták a

fúri birtokokat dominiumoknak, valósággal uradal-

mak voltak azok, gyakorta a lehet legkorlátlanabb

hatalommal. Saját hadsereggel, bandériummal, saját

uradalmi törvénykezéssel, végrehajtó, büntet hatalom-

mal, gyakran a «ius gladii» kiváltságával. Hébe-korba

még pénzt is veretett egy-egy fúr.

Nem szabad azt se elfelejtenünk, hogy a mohácsi

vész után következ félszázadon át az ország ügyeinek

vezetése mindinkább a megyékre szállt át, a hol pedig

a fnemesek vitték a szót. Ez még jobban növelte ha-

talmukat. A hadi adókat k szedték be a jobbágyoktól,

gyakran egészen önálló és az országos kormánytól

független rendszabályokat hoztak. Minthogy az orszá-

gos törvényeknek és a kormány rendeleteinek k voltak
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a végrehajtói, törvénytelen, vagy nem tetsz rendele-

teket gyakorta egyáltalán nem hajtottak végre. 1
)

Hogy egyes furaknak, fpapoknak a többi kiváltsá-

gaik mellett még joguk volt «zsidókat is tarthatni»,

azokat uradalmaikba befogadni, ott állandóan megtele-

píteni és ket megadóztatni, azt még Zsigmond király

hozta szokásba, a ki 1388 október 4-én adott ilyen

jogot Kanizsai János esztergomi érseknek és testvéré-

nek Miklós tárnokmesternek, hogy t. i. Kis-Martonba

zsidókat telepíthessen, 2
) Gara Miklós macsói bánnak

és testvérének Jánosnak pedig, hogy Kszegre telepít-

hetnek külföldi zsidókat. 3
)

Nem volt tehát újság, különösen nem Sopronme-

gyében, hogy zsidók fúri, vagy fpapi fönhatóság alatt

éltek, még pedig sokkal nyugodtabban és zavartalanab-

bul, mint a királyi városokban. Hiszen a soproni zsidók

közül többen, midn helyzetük trhetetlenné kezd

Sopronban válni, Kis-Martonba menekülnek. így Vischl

Jakab, Köppl és Gerstl más soproni zsidókkal együtt. 4
)

Német-Ujhelybe, a hova a N. Lajos által számzött

zsidók menekültek, most nem mehettek, mert 1490 óta

a zsidók onnan is ki voltak tiltva. Közel fekv volt

tehát a Sopronból számzött zsidók eltt, hogy a szom-

szédos sopronmegyei fúri uradalmak felé forduljanak

x
) V. ö. Fessler III. k. 623. 1. (Ha Fesslert idézem, mindig

a Klein E. átdolgozta éa Horváth Mihály elszavával ellátott,

2. kiadást értem. (Lipcse 1877.)

2
)
Az okmányt 1. Nagy I. : Oklevéltár Sopron vármegye tör-

ténetéhez. 343. sz.

3
)
Hajnik i. m. 208. 1.

") L. a 2i. sz. okm.
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és ott keressenek megélhetést és nyugalmat. Ez annál

inkább közel fekv volt, mivel ezen szomszédos sopron-

megyei helységek és uradalmak egy részében már lé-

teztek zsidó hitközségek : így tehát a hitközségi élethez

szokott soproni zsidók vallásos szükségleteiket is kielé-

gíthették.

Nagy-Marton zsidóságának a múltja legalább is

1354-ig vezethet vissza. 1
) Kis-Martonban, amint lát-

tuk, 1388 óta éltek zsidók. Kaboldon is, bizonyos, hogy

ez id tájban már voltak zsidók.2)

Mi sem természetesebb, hogy a soproni zsidók közül

azok, kik nem akartak a koldusbothoz nyúlni, a szom-

szédos Nagy-Martonban (Martersdorf), Kis-Martonban

(Eisenstadt), Kaboldon (Kobelsdorf) telepedtek meg,

részben pedig a szomszédos Fraknóváralján (Forchten-

stein), Nagy-Marton tszomszédságában. Mivel pedig a

zsidók nagy részének úgy magában Sopronban, vala-

mint a Sopronhoz tartozó és egyéb magyar és német

földön fekv falvakon és fúri jószágokon különféle be-

hajtandó követeléseik voltak, 3
) feltehet, hogy túlnyomó

számban itt a vidéken maradtak.

Nagy számban találjuk ket, valószínleg Fürst Ern
fkapitány védelme alatt, Kis-Martonban 1528 már-

czius 31-ike eltt, ahova a soproniak utánuk is mennek

*) A nagy-mai*toni zsinagóga bejárata fölött — a mint Sachs

Mór jegyz úr velem közli — az építés ideje ^"pn betkkel

van megjelölve, a mi 1354-nek felel meg. Ez értelemben javí-

tandó az «Egyenlségben» XIV. évf. (1895) 27. sz. 8. 1.

) Wolf G. : Gescbicbte der Juden in Wien 252. 1.

3
) L. a 46. sz. okm.

A zsidók történett! äopronban. 1*
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pénzt kölcsön kérni. 1
) Névszerint is vannak egyesek

említve. így Handl zsidót 1528 márczius 25-én talál-

juk Kis-Martonban. 2
) Manus zsidót 1539-ben és az-

után is gyakrabban. 3
)

Ugyancsak nagyobb számban leljük föl a soproni

zsidókat Kaboldon, még pedig 1527 július 20-ika eltt

Weisspriach János, kaboldi bárónak uradalmán és

annak fönhatósága alatt.4) Ugyancsak a zsidókat

Sopron városa elleni pörükben hathatósan és nagy

energiával támogatta. 5
) Kaboldra is utánuk mentek a

soproniak, hogy pénzkölcsönöket vegyenek fel tlük. 6
)

Az 1528 ápr. 1-i beadványukban a számzött zsidók a

feleletet Kaboldra kérik megküldeni. 7
) Név szerint is

tudjuk, hogy Gerstl hajdan soproni zsidó 1529-—1530-

ban Kaboldon él Weisspriach fönhatósága alatt. 8
)

A soproni zsidók másik része pedig Nagy-Martonban

telepedett meg, még pedig nem sokára a Sopronból

való számzetés után. A Nagy-Martonban lev zsidók

a kaboldiakkal együtt folytatják pörüket Sopron városa

ellen. 9
)

x
) L. a 44. és 29. sz. okm.

2
) L. a 42. sz. okm.

s
) Sopron v. levélt. Lad. IX. et J. Prot. Nr. 2. NB. V. ö. az

54. sz. okm.

*) L. a 35. sz. okm.
6

) L. a 40. sz. okm.
6

)
L. a 44. sz. okm.

7

)
Sopron v. levélt. Lad. XLVIII. et y. y. fasc. II. Nr. 74. :

«... vei ad Kobeldorf vei ubi nos reperire possent».
8
)
L. az M., ~j2. sz. okm.

'') L. a 44. sz. okm.
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Ezen kívül pedig még Fraknóváralján Teuffel Mátyás

fkapitány fönhatósága alatí L527 jul. 20-ika eltt ta-

lálkozunk Sopronból számzött zsidókkal. 1
) is eré-

lyesen védelmezte az fönhatósága alatt lev zsidókat,

követeléseiknek érvényt szerzett, st még annyira is

ment, hogy ha egy soproni polgárt, aki a zsidónak tar-

tozott, elcsíphetett, azt börtönre is vetette. Ugyanígy

járt el, st még erélyesebben Weisspriach János, Ka-

boldnak ura. 2
)

Mindezekbl láthatjuk, hogy a soproni zsidók nem

voltak elveszve, hanem magában Sopronmegyében a

fúri dominiumokon hajlékot és megélhetést leltek.

A zsidókat a furak zsellérekként fogadták be ; a zsidók

zselléreknek tekintették és így is nevezték magukat.

Gerstl kaboldi zsidó, «Weisspriach úr zsellérének»

nevezi magát. 3
) Sopron városa pedig a Weisspriach

fönhatósága alatt él zsidókat «az zsidóinak» ne-

vezi.4) Szóval a zsidók zsellérekké lettek, a kik földes-

uruknak adóztak, de annak fejében védelmére számot

tarthattak.

Igaz, hogy minden tekintetben ki voltak a földes úr

hatalmának szolgáltatva, teljesen az jóvoltától függött

biztonságuk, hajlékuk, keresetük, st életük is; azért a

földesúri hatalom mégis jobb volt, mint a királyi város

fönhatósága.

1

1 L. a 35. sz. okm,

'-'i L. c W. sz. okm.
3

) L. az 5i. sz. okm. «Hinter den Hern von Veispriach ge-

sessen» annyit tesz, mint zsellér, mert a zselléreket «Hinder-

sessen» szóval jelölték meg.

*) L. a 40. sz. okm.

l
c2*
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Helyzetük most gyökeresen megváltozott. Két úr, a

város cs királyi kamara helyett, csak egy aruk volt. Ez

az egy nem gylölte ket, mert neki semmiféle konkur-

rencziát— mint a városi polgároknak— nem csináltak,

nem is csinálhattak a zsidók. A zsidók biztonságáról,

megélhetésérl pedig már azért is gondoskodott, mert

a zsidók fizet, hasznot hajtó zsellérek voltak, kiktl

annál több hasznot lehetett húzni, minél több jövedel-

mük volt. így hát a majdnem korlátlan földesúri hata-

lomtól a zsidóknak félniök nem kellett, mert a zsidók

fönmaradása, megélhetése és fizetési képessége a föl-

desúrnak érdekében állt.

Elbb a királyi hatalom sokkal magasabban állt

fölöttük, mintsem hogy minden ügyükkel, bajukkal

tördhetett volna, de még ha tördött is, a végrehajtó

hatalom a gylölköd város kezében volt, mely köz-

igazgatási utón a zsidók elnyomására mindig tudott

utat, módot találni.

Most megszntek a királyi kamara szolgái lenni.

A városok, a honnan kizték ket, fizetik helyettük az

ú. n. «zsidó pensiót». Sopron is fizeti 1535-ig, úgy

szintén Pozsony 1
) 1533-ban is, Nagy-Szombat még

1540-ben is.
2
)

Sopronnak 1535-ben elengedi ugyan I. Ferdinánd

ezen adót «örökre,» 3
) ámde 1539-ben újra kéri azon

megokolással, hogy hiszen a zsidók, a kik ezen adót

*) L. az 57. sz. okm.
2
)
Acsády J. : Magyaroi'szág pénzügyei I. Ferdinánd uralko-

dása alatt 118. 1.

3
) L. az 59. sz. okm.
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fizették, a soproniak kérelmére lettek «kidobva és el-

kergetve.» Házaikat, vagyonukat k birják, a biroda-

lomnak pedig szorultságában szüksége van ez adóra. 1
)

De persze ebbl, mint már mondtuk, nem következik

az, hogy a mohácsi vész után Magyarországon zsidók

nem voltak. Igenis laktak, csupán csak urat cseréltek.

Még pedig egész törvényes utón. Azzal, hogy Ferdinánd

szintén hozzájárult a zsidóknak a királyi városokból

való kizetéséhez, azzal elbocsátotta ket a királyi ka-

mara védelme alól. A zsidók természetesen más védel-

met kerestek maguknak. És ezt maga a király, Ferdi-

nánd is tudta, tehát a zsidók nem lézengve, itt-ott

lappangva és bujdokolva maradtak meg az országban,

hanem törvényes hatalomnak, a földesuraknak védelme

alatt, a kiknek joguk volt a zsellértartáshoz. Maga

Ferdinánd király 1529 június 12-én bocsát ki egy

rendeletet, a melyet így czimez : «A mi magyar biro-

dalmunkban bárhol megtelepedett zsidóknak összesen

és egyenkint, a kik jelen sorokat látják, a mi kegyel-

münket !»
2
) Észrevehet már itt is és másutt is, hogy

Ferdinánd nem mondja már, mint az elbbi királyok :

«mi zsidóink.» St két évvel elbb, mindjárt a mohácsi

vészt követ évben intézkedik Ferdinánd a fúri jószá-

gokon letelepedett zsidókról és azok letelepedését, mint

törvényelleneset szóval sem érinti. Ellenkezleg a földes-

urakat fölhatalmazza, hogy a jószágaikon él zsidóknak

legyenek segítségökre és adósaikat börtönözzék be. 3
)

*) L. a 60. sz. okm.
2

) L. az .~0. sz. okm.
3
)
L. a 35., 39. sz. okm.
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Látjuk tehát, hogy 1527-ben is találunk zsidókat

nagyobb számmal Magyarországon fúri fönhatóságok

alatt. Igaz ugyan, hogy az itt emiitett helységek közül

Kis-Marton, Kabold és Fraknóváralj a, mint a melyeket

mégl. Miksa ragadott ki Ulászló kezei közül, Ausztriá-

hoz tartoztak, 1
) de ez idtájt ez jóformán csak formai

dolog volt, mivel Ausztriának és Magyarországnak

most már Ferdinánd személyében egy királya volt. De

meg Nagy-Marton, a hol szintén laktak zsidók, nem
tartozott az Ausztriához csatolt helységekhez. Maga

Ferdinánd is, mint láttuk, a «magyarországi zsidókhoz»

intézi rendeletét.

A fúri fenhatóság védelmet és oltalmat nyújtott a

zsidó jobbágyoknak ; volt ugyan büntet hatalma is

fölöttük, még gúzsba is köttethette ket, 2
) más részt

azonban bizonyos kiváltságos helyzetbe jutottak és

mindazon elnyöket élvezték, a mik a fúri fenhatóság-

gal együtt jártak. Valóságos védenczeivé lettek az illet

földesúrnak, a ki az « zsellérei» megvédelmezését er-

kölcsi kötelességének tekintette.

Ezen védelem persze nem volt nagyon olcsó. Külö-

nösen a késbbi idkben a XVII. , XVIII. században

mindig súlyosabb lett a zsidók helyzete, a mennyiben a

különféle adók, a miket rájuk rakott a földesúr, mind-

jobban elszaporodtak. Kellett fizetniök védelmi pénzt,

azután külön adót a mészárszékért, borért, pálinkáért.

Továbbá váltságdíjat, hogy ne kelljen a különféle élelmi

szereket az uraságnál bevásárolni. Azonkívül újévi

x
) Fessler i. m. III. k. 621. 1.

s
) L. a 40. sz. okm.
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ajándékokat magának a földesúrnak, az inspektornak,

az udvarbirónak (Hofrichter), az Írnoknak, a számadó-

nak, a plébánosoknak, a vásárbiróknak, a czéhmes-

ternek, az ispánnak. 1
) Persze, ezen fizetségek id és

helyszerint változtak. Voltak helységek, a hol házépí-

tésért, házjavításért, hozzáépítésért, különféle adókat

szedtek a zsidóktól ; voltak helységek, a hol a nsülési

engedélyért, a mit a földesúrtól kellett megváltani,

szintén nagyobb adót kellett lefizetni.
2
) Szóval a földes-

urak fönhatósága alatt sem volt a zsidók ágya rózsákra

vetve, különösen nem a XVII. , XVIH. században
;

ámde életük, vagyonuk biztonságáról még a legmosto-

hább viszonyok közt is gondoskodva volt.

Térjünk azonban vissza Sopronhoz. Jelen felada-

tunk keretében a földesurak fönhatósága alatt él zsi-

dókra csak annyiban lehetünk tekintettel, a mennyiben

Sopronnal érintkezésbe jönnek, Sopron városára ma-

gára pedig a mennyiben a zsidók iránti további maga-

tartásával figyelmünket magára tereli.

Sopron városa, miután beteljesedve látta h vágyát,

iparkodott az elért eredményt meg is tartani.

Legjobb szerette volna a zsidók ell a várost örök

idkre teljesen elzárni. Ez azonban nem volt lehetséges.

A zsidóknak csupán a Sopronban való állandó tartóz-

kodást lehetett megtiltani, de azt nem, hogy a városba

be ne jöhessenek. Minden jobbágy vagy zsellér bemehe-

tett Sopronba, ezt tehát a zsidóknak, mint a földesurak

zselléreinek sem lehetett megtiltani. Tényleg jártak-

*) Zipser M. : Ben Chanánjában 1865. évf. 58. 1.

a
) Birtokomban lev okmányok után.
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keltek is az elzött zsidók a városban, portékáikat is

eladogatták ; a polgárok, st mi több, a városi tanácso-

sok éjjeli szállást is adtak nekik, portékáiknak pedig

helyet; a polgárok pedig vásároltak is tlük. 1
) Ez sze-

met szúrt a város községi képviseletének, miért is

1537-ben a következ határozatot terjeszti a tanács elé :

«Miután a zsidókat csak nagy fáradsággal és költsé-

gekkel hajtottuk el a városból és elzetésük miatt k
valószinleg a városnak nem csekély ellenségeivé vál-

tak ; mivel k a törökök és mások közt is el vannak

széledve, a kik pedig a keresztények ellenségei és meg-

veti, azonkívül, a hol a török az országba jön, árulás

származna az ittlakásuk által a városra ;

azért egyhangúlag elhatároztuk, hogy a hivatalnokok

és a tanács szorgosan gondoskodjék a mostani állapo-

tok megszüntetésérl, úgy hogy zsidónak a városban a

falakon belül egyetlen éjjelre se szabadjon szállást

adni.» Portékáikat se szabadjon a polgároknál tartani,

se azok segítségével eladni. A ki ez ellen vét és a zsi-

dókkal tart, súlyosan bnhdjék. 2
)

Azonban a tanács a községi képviselet e javaslatára

nem álltra. Azért 1540-ben úgy szintén 1541-ben újra,

meg újra hangoztatja a képviselet a zsidók elleni rend-

szabályait.3
) Mind hiába. Maguk a polgárok, a városi

tanácsosok adnak szállást a zsidóknak, úgy hogy Sop-

ronban tovább is folytathatják üzérkedésüket. A községi

*) L. Sopron sz. k. v. monogr. forrásanyag 18. 1.

2
)
U. o.

3
)
Sopron v. levélt. Az 1540. és 1541. közs. jegyzkönyvek-

ben. U. o.
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képviselet azonban nem nyugodott. A megkezdett har-

czot diadallal be is akarta fejezni. 1543-ban újra eláll

javaslatával. «A tisztes községi képviselet— így szól —
már elterjesztette, hogy a zsidók személyének és por-

tékájának a városban szállást ne adjanak ; ámde ennek

teljesítését mindeddig nem érezzük.

Tudva van, hogy a zsidók a polgárok nagy kárára a

városban titokban üzérkednek. Hogy tehát piszkot,

tzvészt, árulást, kémkedést és más effélét, elkerül-

jünk . . . javasoljuk, hogy úgy a tanácsbeli, valamint

a tanácson kívüli polgároknak komolyan megtiltassék

a zsidóknak való éjjeli szállásadás. Ki ezt mégis meg-

teszi, elször megintend, azután pedig súlyos testi

fenyítékkel és pénzbüntetéssel sújtassék.*)

A községi képviseletet bántotta a zsidók konkurren-

cziája, a kik természetesen a soproni kereskedknek

kárt okoztak; azért sürgeti annyiszor a zsidók elleni

rendszabályokat. Azonkívül pedig már azért is nézte

némi aggálylyal az elzött zsidók beszállingózását, mert

hátha újra visszavágyakoznának Sopronba ! Nem lehet

tudni, a királyi kegy változó, a fúri hatalom pedig sok

mindent kivihet. De meg volt még a városban valami,

a mi a zsidók szemében a visszaköltözködést kívána-

tossá tette, a mi ellenállhatatlan vonzóert g}
rakorolt a

vallásos kedélyekre. Ott állt még az Uj-utczában a

zsinagóga, vallásos életük központja, ott volt még künn

a város falain kívül a temet, a szeretet, az elhunytak

iránti kegyelet által megszentelt hely, a hol mindegyi-

küknek egy-egy drága halottja aludta örök álmát.

*) U. o. 35. 1.
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Ez volt vágyakozásuk czélja, sóvárgásuknak méltó

tárgya.

A községi képviselet ezt jól tudta, azért ezeu a leg-

inkább megsebezhet oldalon akarta ket megtámadni,

hogy íg^
7 minden kapcsot szétszaggathasson, a mi még

a zsidókat a városhoz fzte. Azért terjesztette el még
1537-ben ama javaslatot, «hogy a zsidók zsinagógáját

illetleg szívlelje meg a tisztes tanács a községi kép-

viselet elterjesztését és hagyja ezen zsinagógát idegen

részrehajlatlan mesteremberek által megbecsültetni és

azután leromboltatni és városi használatra fölépíttetni.

Ha azonban megbecsültetés és lerombolás nélkül vétel

által is megegyezésre lehet jutni a zsidókkal, úgy hogy

az elegend biztosítékot nyújt, az ellen sincs a községi

képviseletnek kifogása. 1
)

Bár a községi képviselet legszívesebben látta volna

a zsinagóga lerombolását, azért a tanács még sem

egyezett bele. A tanács egyelre mit sem tett ez ügy-

ben, csupán a képviselet háromszoros sürgetése után

becsültette meg a zsinagógát és a zsidóknak Sopronból

való elzetése után 26 esztendvel adta azt el örök ár-

ban 80 font fillérért Sebestyén szabómesternek.2
)

Ezzel azonban a kérdés, mely annyira nyomta a

községi képviselet szívét, csak részben volt megoldva.

Még nem volt elszabva minden kötelék, mely a zsidó-

kat Sopronnal összekapcsolta. Hátra volt még a temet,

ez a holt kincsesház, melyben mindeg}Tiküknek egy-egy

drága gyöngye volt a mélységbe lesütyesztve.

x
) U. o. 18. 1.

-i U. o. II. k. 22. 1.
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Erre fente a fogát a községi képviselet és 1537-ben

a következ indítványt terjesztette el: «A zsidók teme-

tjét a hozzátartozandóval egj'ütt a képviselet egyhangú

határozata szerint föl kell bontani és teljesen pasztává

és szabaddá kell lenni; ha pedig vétel útjára tereltet-

nék a dolog, kétségkívül akadnának vevk. A képviselet

elvárja, hogy a tisztes tanács ezen okvetlen szükséges

javaslatot ellenmondás nélkül végrehajtja, hogy így a

zsidók többféle árulásának eleje vétessék» .*) A kép-

viselet tehát fel akarta «bontani» a temett, azaz a

sírokat kinyitni, a sírköveket elpusztítni, az egészet

«pusztává és szabaddá» azaz a földdel egyenlvé tenni.

Ezt annyival is inkább akarták, mert a temet a hozzá-

tartozandóval együtt tetemes értéket képviselt. Tudjuk,

hogy a zsidó temethöz szlkertek tartoztak, melyek

szintén a zsidók tulajdonát képezték, (fent a 116.1.). Az

egész terület pedig meglehetsen nagy volt. A várfala-

kon kívül a Szt.-Mihály kapu eltti telkek szomszéd-

ságában terült el, még pedig a mai zsidó és a régi

katholikus temet közt háromszögalakban a mai Tégla-

Temet- és Tómalom-utcza közt, úgyszintén egy része

a mai bástyakert és a Szt.-Mihály régi kath. temet
közt.

A tanács, úgy látszik, engedett a községi képviselet

vandalizmusa által sugalt javaslatnak és a zsidó teme-

tt fölbontották, sírköveit elpusztították, az egészet

«szabaddá és pusztává» tették, még pedig oly alapos-

sággal, hogy egyetlen egy porczika sem maradt meg a

sírkövekbl, a melyek pedig évezredekkel tudnak más-

*) U. o. I. k. 18. 1.
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különben daczolni. Ámbár a régi zsidó-temet helye

ismeretes, még sem sikerült a legszorgosabb kuta-

tás daczára sem csak egyetlen egy sírkövet, akár csak

egy töredéket is föllelnem.

A községi képviselet jól elvégezte munkáját. De ha

el is pusztította a zsidó temett, nevét, emlékét még

sem tudta kitörülni a köztudatból.

A zsidók kizése után 138 esztendvel még 1664-

ben is él a városban a «zsidó-temet» neve. 1
)

Csányi János, soproni polgár is említést tesz 1684-

ben az krónikájában a zsidó temetrl. 2
) Id multán

mindjobban elmosódik az eredeti temet emléke, ám a

szlk, a melyek a zsidó temet körül terültek el és egy-

koron a zsidók tulajdonát képezték, megtartják mind-

végig eredeti nevüket.

Még a jelen század elején is zsidó-szlknek («Juden-

weingärten») hívják ket. 3
) Ezen elnevezés fönmaradt

mind a mai napig. Minden soproni polgár meg tudja

mutatni, hol vannak a «zsidó szlkertek». A nép szá-

jában, mint «Judengärten» vagy «Judenäcker» él ma
is ama föntemlített szlterület neve. Sopron városá-

nak különféle térképein is ezen név alatt van meg-

jelölve.

*) Sopron v. levélt. Az 1664. évi közs. jegyzkönyv 11- ik

pontja: «Dieweilen von den äussern Mauern etlich noch de-

fekt sich befinden sonderlichen aber bei dem Judenfriedhof und

Neustiftthor, also bittet eine Ehrsame Gemeinde dass auch

dieselben ersetzt werden möchten».
2
)
Csányi J. magyar krónikája. Kiadta Paur J. Tört. Tár.

V. k. 111.1.: «gärten vor den Michaelsthor vnd Judtenfreithoff» .

3
) Sopron v. levélt. Fase. XXIV. Nr. 339.
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A községi képviselet tehát egészen végzett a zsidók-

kal. Annyira szorgalmazta a zsidók végleges kiküszö-

bölését, oly rémképeket festett a törökökkel való czim-

borázásukról, hogy a tanács végre is követte utasítását

és teljesen kitiltotta a zsidókat a városból.

A mi azt a vádat illeti, hogy a zsidók a törökökkel

egy húron pendülnek, nekik kémszolgálatokat teljesí-

tenek
;

x
) tudjuk, hogy ezt azon idben sok helyütt rá-

fogták a zsidókra; mi a valóság benne, abból ítélhetjük

meg legjobban, hogy Szolimán nem kevesebb zsidó

foglyot hurczolt magával Budáról, mint 2500-at. 2
)

A gylölet azonban nem kérdezi, mi igaz, csupán

csak ürüg}ret keres a kitörésre. Hiszen már egymagá-

ban az is eleget mond, hogy a zsidókat azon okból

számzik Sopronból, mert a törökök ell— állítólag—
gyáván meg akartak futni, pedig Soprontól ugyancsak

jó messze volt a török. Midn azután a zsidóktól meg-

szabadulnak, azért nem kell ket beereszteni a városba,

mert k a töröknek czinkostársai, nekik elárulnák

Sopron városát!

Lássuk most, hogy min eredménynyel járt a városra

a zsidók elzése. Teljesedett-e mind az a sok remény,

a mit hozzája fztek.

Alig hogy a zsidók végleges számkivetését Ferdinánd

kimondotta, látjuk, hogy a városban a különféle iparo-

sok és kereskedk nagyon fölemelik az egyes czikkek

és termények árát. 3
)

*) Grätz H. : Geschichte der Juden IX. k. 253. 1.

'-') Jászay P. i. m. 33. 1.

9
) Sopron v. levélt. Az 1536. évi közs. jegyzkönyv 1. pontja.
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Persze, mert hiányzott a konkurrenczia. És ez évrl-

évre mindjobban elharapódzik. A tanácsnak külön

intézkedésekhez kell nyúlnia; de nem sokat használ.

Örökösen viaskodnia kell a kereskedkkel és iparosok-

kal, a kik túlságos árakat szabtak készítményeiknek és

árúiknak. Majdnem minden második, harmadik évben

más-más eszközökhöz nyúl a tanács, hogy az áremelé-

seknek útját állja; de a panasz még sem sznik meg.

Nemsokára üresen álló házak tünedeznek föl nagj- obb

mennyiségben a városban. 1
) Pénzt nem igen lehet

sehol sem kapni. A pénz szkében levk kénytelenek

a kizött zsidók után szaladgálni Kis-Martonba és

Kaboldra, hogy ott kölcsönöket szerezhessenek.

Pénzforgalom és pénzkölcsön nélkül élni nem lehet.

Voltak mindig, a kiknek pénzre volt szükségük. Maguk

a soproniak is adtak kölcsön, még pedig meglehetsen

magas kamatokra. A zsidó uzsorások helyét kereszté-

nyek foglalják el, a kik nem egy soproni polgárt tesz-

nek tönkre. 1634-ben 7 soproni polgár sehogy sem tud

egy Pásztori Gergely nev uzsorás keze közül kiszaba-

dulni, végs szükségükben tehát a királyhoz II. Ferdi-

nándhoz fordulnak, a kinek elpanaszolják, hogy Pász-

tori az összeg felét a kölcsönadáskor elre lehúzta

kamat fejében, év végén pedig mégis újra az egész

összeg után kellett kamatot fizetni és neki még azon-

felül ajándékokat adni. 2
)

De nemcsak egyesek, hanem maga a város is a XVI.

*) Sopron v. levélt. Az 1542. évi közs. jegyzk. 3. p. és az 1546.

közs. jegyzk. 2. p. L. Sopron sz. k. v. rnonogr. forr. u o.

"\ Sopron v. levélt. Lad. N. fasc. II. Nr. 104.
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századnak második felében örökös pénzzavarban van

és nagy szegénységgel küzd, úgy hogy némelykor a leg-

szükségesebb összegeket sem tudja elteremteni. 1590-

ben a 24-esek. tanácsa jelenti: «hogy nincs se bor, se

pénz egyetlen templomban, se a kórházban : a község

igen szegény, adókat nem lehet behajtani, a város adós-

sággal van megterhelve». Ugyanazon év november

havában egész kétségbeesve jelenti : «hogy nincs

pénz . . . minél többet gondolkodik a képviselet, annál

kevésbé talál utat, módot a pénz elteremtésére . . .

mert a város a polgárokkal együtt igen szegény». 1
) És

ez így folytatódik tovább, évrl-évre mindig roszabb

lesz a helyzet. 1595-ben azt mondja a községi jegyz-

könyv, «hogy a szegénység oly nagy, hogy lehetetlen

tovább kitartani. 2
) Ha ennek nem is kizárólag a zsidók

hiánya az oka, de mindenesetre 400 szorgalmas, törekv

ember keze hiányzott a városnak és a zsidók, kik több-

nyire tudtak pénzt szerezni, a szegénység és nyomor

csillapításához mindenesetre nagy mértékben hozzá

tudtak volna járulni.

Bizony a zsidók távollétébl valami fölötte nagy áldás

nem háramlott a városra. Az uzsora — most már keresz-

tény uzsorásokkal — megmaradt; a piaczon az élelmi-

szerek összevásárlása az u. n. «Vorverkauf» szintén

megmaradt, a képviselet panaszkodik is eleget miatta
;

a város tisztasága igen el van hanyagolva; a város és a

lakosság igen szegény. Hát az erkölcsök megjavultak-e

*) Sopron v. levélt. Az 1596-iki közs. jegyzk, márcz. 21 -éri

és nov. 22-érl. i. h,

-| U. o. Az 1585, évi község, jegyzk, márcz. 1-érl.
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azóta, hogy Sopron zsidók nélkül volt ? Hisz a zsidó-

kat állították oda a soproniak, mint az összes bnök
terjesztiként ?

1589-ben, midn már a zsidóknak híre sem volt

Sopronban, azt mondja a községi képviselet, «hogy a

bnök napról-napra jobban terjednek és elharapódz-

nak. 1
) Idk multán e tekintetben az állapotok mind-

inkább roszabbra fordultak. Nem nagyon épületes dol-

gokat regélnek errl a régi jegyzkönyvek. Nem igen

lehetne ide igtatní a «régi jó idk» erkölcseirl szóló

jelentéseket, mert nemcsak az olvasó, de még a papir is

elpirulna tlük. Csak a szelídebbjébl álljon a vonal alatt

néhány szó mutatóul. 2
)

Ezekbl látható, hogy még sem lehettek minden

rossznak és bnnek egyedül a zsidók az okozói és ter-

jeszti.

Mindezt pedig nem azért mondtam el, hogy talán

ezen ellentétek felmutatása által a három-négyszáz év

eltti zsidók becsületét megmentsem, vagy ket kitisz-

tázzam ; azok nem szorultak rá, nekünk pedig nincs

szükségünk rá ; csupán csak a történeti hség és igaz-

ság kedvéért szólaltattam meg a tényeket.

A «nagy haszon», «a nyereség, úgy az anyagiak, mint

a lelkiek» terén, amelyrl a soproniak beadványaik-

a
) U. o. Az 1589. évi közs. jegyzk, nov. 29-érl.

-) U. o. «Weilen aber an noch eontinuirlich Sünden mit

Sünden geliäufet und aus dem Huren-Laster zu dieser Stadt

höchst schädlichem Nachruf gleichsam eine Niederlage will

gemacht werden, indem solches Hurengesindel ihre Leibes-

früchte weniger denn für unvernünftige Bestien achtet, son-

dern hin und her Auf den Strassen und Gassen exponiret» stb.
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ban szóltak, a «bséges áldás», a sok nagy remény,

«a város föllendülése» és minden egyéb, a mit a sopro-

niak a zsidók kipusztításából eredmény gyanánt vár-

tak: szappanbuboréknak bizonjaüt.

De azért a soproniak nem okultak. Szkkebl, gya-

nakvó, rövidlátó, nyárspolgárias gondolkozású maradt

még hosszú idkön át a város. Érdekes, hogy nem
csupán a zsidókkal szemben, hanem mindenkivel így

bántak, a ki nem volt velük hasonló szr. A magya-

rokat izzó gylölettel, féktelen szenvedélylyel gylölték,

1543-ban a községi képviselet elhatározza, hogy «ide-

gen magyaroknak)) a városban egy éjjelre sem szabad

szállást adni. Továbbá gondoskodni kell. hogy idegen

magyarok házakat ne vehessenek Sopronban. A Sop-

ronban lakó magyaroktól pedig el kell venni a legel

jogot.

Minthogy a templomok nem mind voltak a várfala-

kon belül, ünnepeken megeshetett, hogy sok német

ment ki a városból misét hallgatni, úgy hogy több

magyar maradt benn a városban, mint német. Ennek
— így szól a községi képviselet határozata — meg kell

sznnie. Mert hát nagyon gyanakodtak a magyarokra.

Továbbá a magyaroknak nem szabad megengedni a

gabonavásárlást, meri a törököknek szállítják. 1
) 1546-

ban már azt indítványozza a képviselet, hogy a magya-

roknak ünnepeken a városon kívül tartsanak istentisz-

teletet. 2
) A magyarok nagy jövedelmét rossz szemmel

1

)
Sopron v. levélt. Az 1543-iki közs. jegyzk. 5. p. L. Sop-

ron sz. k. v. monogr. forrásanyag 25. 1.

2
)
ü. o. Az 1546-iki k. j. 3. p.

A. zsidók története Sopronban. i o
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nézik. 1
) Megtiltják, hogy az átutazó magyarokat nern

szabad olcsón megvendégelni. 2
) Bár sok volt az üres

ház Sopronban és a város folyton hangoztatja, hogy a

lakosságot szaporítni kell, de magyarokat még sem

akarnak bevenni, «mert a magyarok nem engedelme-

sek, ha sokat Ígérnek is eleinte, de a mint a tapasztalat

mutatja, nem teljesítik». 3
) Szóval a magyarokat, kiket

gyakran neveznek «átkozottaknak», avagy «rebellisek-

nek», nem tudták sehogy se szenvedni. Minthogy ket

a városból kiverni még sem lehetett, legalább számuk

növekedését és a benlakók szabad mozgását igyekeztek

megakadályozni. Egy ízben fájdalomtelt szívvel sóhajt

fel a képviselet: «Hogy nekünk most már a magya-

rokkal kell élnünk és tlük nem szabadulhatunk

meg !

»

4
)

E klasszikus kifakadás legjobban mutatja, hogy a

magyarok iránti gylölet még a XVII. században sem

sznt meg, pedig Sopron akkor nem a király, hanem

Bethlen pártjára állt.

Persze a zsidókkal könnyebben el tudtak bánni. Több-

szörös sürgetés után végre a XVI. század közepe felé

elérte a képviselet, hogy Sopronban a zsidók ideiglenes

tartózkodását is lehetetlenné tette.

Történt ugyan ez idben is egy-egy félénk kísérlet a

vidéki zsidók részérl, hogy kinyerjék a Sopronba való

1
) U. o. Az 1548-iki k. j.

2
j U. o. Az 1596-iki k. j.

3
) U. o. Az 1595-iki k. j. jun. 23-áról.

*) U. o. Az 1620-iki k. j. 27. p. : «Dass wir nunmehr mit

den Ungarn müssen leben und heben auch uns derselben

nicht eussern können».
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bemehetés és házalás iránti engedélyt, de a szigorú

rendszabályok miatt ez nem igen volt lehetséges.

A lakompaki zsidók — valószínleg a soproni szám-

zöttek egyik töredéke— a sopronmegyei lanséri uraság-

nak, 1
) Oláli Császár Miklósnak, Oláh Miklós érsek roko-

nának fönhatósága alatt éltek Lakompakon. Az uraság

1559. márcz. 28-án Sopron városához fordul azon kére-

lemmel, hogy az ö zsidó telepeseit engedjék háborítla-

nul Sopronba bemenni és az adás-vevést ne tiltsák el

nekik. 2
) A város, mivel szintén várt némi szívességeket

Oláh Császártól, félig-meddig teljesítette kérelmét, a

mennyiben megengedte, hogy a zsidók bemehetnek a

városba, de csak mindig a polgármester tudtával és

akaratával. 3
) Ez persze csak kivételes és egyedül álló

engedmény volt.

A XVI. század második felében egyáltalán nem mu-
tatkoznak a zsidók Sopronban. Községi képviselet és

tanács mélyen hallgatnak róluk, semmi intézkedés szük-

sége nem forog fenn ellenük ; ez arra mutat, hogy a zsi-

dók nem járnak be Sopronba.

Azonban a XVII. század elején ismét mutatkoznak és

árúikkal házalnak a városban. Ez Lang Zachariás czéh-

mestert arra indítja, hogy panaszt emeljen a zsidók és

szállásadóik ellen.

1
)
Lanser illetleg Lándzsér (Landsee) vára a XVII. század

els negyedében Eszterbázy birtok lett. A vár ma romok-

ban áll.

2
)
L. a <>l. sz. i)l:rn.

3
)
Olábcbázár köszön levele Sopron v. levélt. Lad. XXIV.

et J. fasc. III. Nr. 194. Datum 1595 ápr. 5.

13*
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A minek meg lett az a foganatja, hogy 1615-ben a

város birája újra kihirdette a zsidókra vonatkozó háza-

lási tilalmat. 1
)

Itt-ott a zsidók is visszafizettek valamit, ha lehetett,

mindabból, a mi a soproniak rovásán állt. A soproni

polgárok a törvéiry értelmében mindenütt vámmente-

sek voltak az egész országban. Kapuvárott 1 646-ban a

zsidó vámbérl mivel egy soproni polgár fizetni nem

akart, letartóztatta gabonáját és igás jószágát. Erre

Sopron városa a kapuvári zsidó földesurának gróf Ná-

dasdy Ferencznek jószágigazgatójához Bezerédi György-

höz fordult azon kérelemmel, hogy a letartóztatott ga-

bonát és barmokat adja ki, a vámszed pedig többé ne

sértse meg ily hallatlan módon Sopron város privilé-

giumait. 2
)

Ekkor még Nádasdy Ferenczé volt Kapuvár a többi

sopronmegyei birtokaival együtt. Nem sokára királyi

adomány útján az Eszterházyak birtokába ment át a

többi sopronmegyei uradalmakkal és várakkal egye-

temben. Részint királyi adományozás, részint örökség

útján jutottaXVII. században az Eszterházyak birtokába

Nagy-Marton, Német-Keresztúr, Fraknó vára, Lakom-

pak, Kis-Marton, Lánzsér és Nagy-Höflány. A XVIII. szá-

zadban pedig már Kabold, Köpcsény és Boldogasszony

is az birtokukban van. 3
) Eszterházy Miklós vetette

meg a család késbbi nagyságának alapját. szerezte

*) L. Sopron sz. k. v. monogr. forrásanyag II. k. 297 1.

'-) Sopron v. levélt. Lad. XXIII. et x. fasc. I. Nr. 43. Datum
1646 aug. 13.

8
) Sopron v. levélt. Repos. I. Fasc. IX. Nr. 5.



meg a grófi czíniet. Kiváló diplomata és ügyes hadvezér

volt. A közbizalom a nádori székbe emelte. 1
) Hogy a

íoutemlített uradalmak az Eszterhazyak birtokába ju-

tottak, az a zsidókra nézve kiváló fontossággal birt.

Mert az uradalmakkal együtt a zsidók is az fönható-

ságuk alá kerültek. A zsidóknak pedig érdekükben ál-

lott, hogy földesuruk hatalmas, az országnak tekintélyes

embere legyen. Minél nagyobi), kiválóbb férfiú volt a

földesúr, annál inkább megtudta az « zsidóit» védni,

annál nagyobb biztonságot nyújthatott nekik és megél-

hetésüket is annál jobban biztosíthatta.

Említettük, hogy a zsidók Sopronból teljesen ki vol-

tak tiltva, még házalni sem szabadott bejárniok, éjjeli

szállást pedig épenséggel tilos volt adni nekik. Pedig

más idegen házalók a heti vásárokra bemehettek Sop-

ronba, 2
) holott a zsidóknak ez csakis az országos vásár-

kor volt megengedve. Ezen a zsidók annál is inkább

szerettek volna fordítani, mert a megyében meglehets

számmal voltak, üzérkedni pedig csak az Eszterhazyak,

illetleg földesuraik birtokain volt szabad; a megye leg-

népesebb városába, Sopronba pedig tilos volt a beme-

net ; a megélhetés elé ez mindenesetre nagy nehézsé-

geket gördített. Földesuruk az ország els embere, a ná-

dor volt; az szavára csak hajtanak a soproniak. Megkell

kisérleni. A nádori jószágok fraknói igazgatója, Geb-

hardt András, levélben megkeresi a várost, hogy szabad

bemenetelt adjanak a zsidóknak és a városban ne aka-

l
) V. ö. általában Schrödl /.: Eszterházi P. herczeg nádor.

A soproni Laehne intézet értesítjében { 1891.1

2
j L. Sopron sz. k. v. monogr. forr. II. k. 297. 1.
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dályozzák meg kereskedésüket. 1
) A város azonban nem

teljesíti kérelmét. «Ersen és mereven ragaszkodunk —
így válaszol Sopron polgármestere 1636 augusztus

18-án— a mi srégi királyi privilégiumainkhoz, bogy t.

i. minden zsidót városunkból kitilthatunk és ket többé

semmiféle módon ne trjük és az országos vásárokat

kivéve, be ne ereszszük. De meg semmiképen sem iga-

zolhatnók, hogy a zsidóknak az üzérkedést a városban

megengedjük és a mi szegény adófizet polgárainknak

ez által mintegy a szájukból vegyük ki a falatot. Remél-

jük, hogy a gondnoksága alatt él zsidók ezentúl min-

den itteni kereskedéstl tartózkodni fognak, a mely

esetben nem is teszünk semmit is útjukba és börtön-

büntetést sem alkalmazunk ellenük.»'2
)

Nincs semmi különös abban, hogy Sopron a zsidók-

kal szemben elfoglalt álláspontjához mereven ragasz-

kodik. Hisz az országos törvények értelmében a zsidók-

nak ez id tájt semmi, de semmi joguk nem volt. Még
Rudolf király alatt 1578-ban Kimondotta volt a pozso-

nyi országgylés, hogy a zsidók és anabaptisták, a kik

Magyarországon igen kevesen vannak, az adót és egyéb

terheket duplán fizessék, hogy így minél elbb kiván-

doroljanak. 8
) Ez még csak megjárta. Végre is csupán

csak útilaput akartak talpuk alá kötni. Hanem ennél

czifrábban is jött a XYI1. században. II. Ferdinánd

alatt ugyanis 16;j0-ban a pozsonyi országgylés ama
határozata emelkedett törvényerre, melynek értel-

l
) L. a 62. sz. ohm.

ä
) U. o.

3
) Magyar urszágyy. eml. VI. k. 217. 1.
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rnében «a zsidókat a vámok bérletétl el kell moz-

dítani. » x
)

III. Ferdinánd alatt még tovább megy a pozsonyi

országgylés. 1646-ban az elbbi rendeletet azon meg-

toldással és megokolással újítja meg, «hogy a zsidók,

kik az ország jogaiból ki vannak zárva hitetlenek és

semmi lelkiismerettel nem birnak.» 2
)

Szerencse, hogy az országgylés határozatait nem
igen respektálták és a zsidó vámbérlket a törvény

fenyegetése és büntet határozata daczára sem mozdí-

tották el a földesurak a bérlettl. Hiszen láttuk, hogy

1646-ban Nádasdy Ferencz grófnak kapuvári vámbér-

lje a törvény daczára zsidó volt. St mi több, maga a

nádor Eszterházy Miklós is a törvény szavai ellenére,

Szárazvámnak (Mühldorf) vamját 1626-ban zsidóknak

adta bérbe. 3
)

A törvényhozók is látván, hogy nincs foganatja az

*) Corpus Juris Hungarici Ferdinandin. decr. III. 1630. art.

15: § 2.

2
I U. o. Ferdinandi III. decr. II. 1646. art. 91. § 8: «Hoc

loci renovatur Art. 15 Anni 1630 vigore cuius ut Judsei ab

arendatione Teloniorum veluti Juriurn líegni incapaces, in

fideles et nulla conscientia prsediti, finita hac Diseta quantocius

amoveantur : Ac ut contrarium facientes poenam amissionis

Telonii incurrant ipso facto». A király 1647-ben megersítette

ezen törvényt.
3

I
Sopran v. levélt. Az 1626-iki közs. jegyzk. 13. p. : «Auch

zu Milidorf (=Mühldorf vagy Milchdorf) die Juden die Maut

von ihr fiirstl. Gnaden Herrn Palatin in den Pestandt haben».

Sopron városa már Eszterházy Miklóst is berezegnek szólítja,

noha csak fia Pál nyerte el a berezegi czímet. V. ö. a 62. sz.

okm. 1. jegyz.



2UU

altalános kijelentéseiknek, 1649-ben megújítják azt és

egyszersmind elírják a törvény végrehajtásának módo-

zatait. A mely megyében t. i. zsidó volt megbízva a

vám beszedésével, az alispán, vagy ha érdekelt sze-

mély, más magasabb megyei hivatalnok, hivatalvesztés

terhe alatt, köteles kétszeres megintés után néhány

megyebeli törvénytudó nemessel, biróval és esküdt

ügyészszel a vámbérl ellen eljárni, (vámvesztésre)

elitélni és ott azonnal az Ítéletet végre is hajtani.*)

Ily jogfelfogás mellett nem csuda, hogy a királyi vá-

rosok nem voltak jobbak az országos törvényeknél.

Pedig a megyék egynémelyikénél jótékonyabb szell

lengedezett, mint a milyen az országgylésrl és a ki-

rályi udvarból fújdogált. Sopron vármegye maga is

enyhébb és humánusabb felfogást tanúsít a zsidókkal

szemben, mint az országos törvény. így látjuk, hogy

Gálosházai Eéchei György, kinek sopronmegyei fülesi

birtokán egy zsidó zsellér lakott, pert indít Sopron

városa ellen, a miért, hogy a város alkapitánya nem
eresztette be az zsidaját Sopronnak belvárosába.

A per Sopron vármegye alispánja Mankóbüki Horváth

György eltt folyt. Az alispán az ügy érdemébe akar

bocsátkozni és a tárgyalásra már határnapot is tzött

ki. A város attól tartván, hogy az ügy a zsidók javára

dlhet el — mert itt ugyan egy zsidóról van csak szó,

de az egész nagy elvi jelentséggel birt — nem várta

be az alispán állásfoglalását és Ítéletét, hanem a hely-

tartótanácshoz, illetleg a királyhoz fordult.

*) Corpus Juris Huny. Ferdinandi III. decr. III. 1649. art.

79. § 1,
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A város polgármestere Zuannai Menyhért Péter el-

terjeszti az okokat, hogy miért zárják ki a zsidókat a

belvároshói ; hivatkozott egyúttal régi királyi privilé-

giumukra, Mária és I. Ferdinánd okmányaira. Fel-

sbb helyrl természetesen Sopronnak adtak igazat.

Hisz maga III. Ferdinánd volt az, a ki 1647-ben

szentesítette ama famózus törvényt, mely a zsidót nem
csak a jog iránti fogékonyságtól, hanem még a lelki-

ismerettl is megfosztotta.

A helytartótanács természetesen nem mulasztja el

erre a törvényre hivatkozni, midn Sopron városának

igazat ad és Kéchei Györgyöt keresetével elutasítja.

Mivel Sopronban — így szól a végzés megokolása —
már régi idk óta zsidó általában nem lakhatik, és ha

be is ment zsidó a városba a muskatérosnak bizonyos

taksát kellett érte fizetni ; mivela zsidókat az országba—
a honnan kizettek — nem is vették vissza törvényesen

és így országos joguk fiincsen ; mivel a törvény ki-

mondotta, hogy a zsidó lelkiismeret nélkül való, hitet-

len és a jogokból ki van zárva, mivel a hivatal -

viseléstl és a nemesek szolgálatától el van tiltva, és

igy nemesek joghatósága és védelme alá nem is tartoz-

hatik; azért tehát pártfogás alá nem vehet és ha a

városba be nem bocsátják, a miatt per nem is indít-

ható. Sopron ellen pedig már azért sem, mert mint

királyi városnak törvénybiztosított jogai és privilé-

giumai vannak.*)

Az alispán, mint maga mondja, «e Fölséghe ke-

gyelmes parancsolattyának engedni akarván azon

*) L. a 63. sz. okm.
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Causa discussiójának supersecleáltam». A folyamatba

tett pert tehát felsbb parancs folytán maga az alispán

szüntette meg 1 654 január 3-án.*)

Ezen végzés megokolása több szempontból figye-

lemre méltó. Itt látjuk csak, hogy az utolsó 100 esztend

alatt mennyit vesztettek a zsidók Magyarországon. Azt

lehet mondani: mindent. A zsidó szabadnak deklarál-

tatott, mint a madár, teljesen törvényen kívül állt. Még
I. Ferdinánd is, a ki pedig beleegyezett a városból való

számzetésbe, mint törvényesen az országában él zsi-

dósághoz szólt hozzájuk és elismerte, hogy a nemesi

földbirtokon való tartózkodásuk törvényes. Most 100

esztend multán a hivatalokból, vámbérletekbl ki

vannak zárva, minden jogtól megfosztva és lelkiisme-

retleneknek nyilvánítva.

De a mi még ennél is veszedelmesebb, hogy ezen

végzés a törvény magyarázat útján a király nevében

kimondja, hogy a zsidók, mint jogfosztottak, senki által

védelembe nem vehetk, a furak szolgálatából ki van-

nak zárva, azok fönhatósága alá nem tartoznak és így ál-

taluk pártfogás alá se vehetk. Ennek a konzekvencziája

annyi: hogy Magyarországon a zsidó lehetetlen. A ki-

rály üldözi, az országgylés megbélyegzi és mindenbl

kitagadja, a városok be nem fogadják, a törvény nem
ismeri a zsidót. Igaz, hogy a kort és a viszonyokat is

tekintetbe kell venni : a jobbágyoknak sem volt külömb

helyzetük. Kizárólag csak még a nemesek, a földbirtoko-

sok tartják a zsidókban a lelket, kik birtokaikon min-

den törvény daczára nemcsak hogy trik, hanem védel-

*
i L. a 63. sz. okm,
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niezik is ket. Nagy szerencse, hogy a törvény eltti tisz-

telet a minimumra redukálódott,*) mert különben nem

maradhatott volna Magyarországon egyetlen egy zsidó

is. És szerencse, hogy a furaknak oly nagy hatalmuk

volt, mert nélkülük a zsidók semmikép sem tudták volna

magukat az országban föntartani. Ki lehet mondani,

hogy eddigelé magyar földön a zsidói; annyira soha

nem voltak elnyomva, megbélyegezve, jogaiktól meg-

fosztva, mint most a XVII. században Rudolf, II. Ferdi-

nánd és III. Ferdinánd alatt ; el is érték volna minden

bizonynyal ezen uralkodók a Rudolf által nyiltan be-

vallott czéljukat, a zsidók végleges kivándorlását, ha a

magyar nemesek és furak, kiknek a zsidók hasznos és

részben nélkülözhetetlen szolgálatokat tettek, ket a

törvény ellenére oltalmukba nem veszik. Hogy némi

hasznuk is volt a zsidóktól, az bizonyos ; de hát volt

más zselléreiktl is. A nemesek és furai; tartották

meg a zsidókai a XVII. században Magyarországon

egészen úgy, mint a mohácsi vész eltt a királyok ha-

talma.

Pártfogásuk és védelmük a viszonyokhoz képest elég

hathatós volt. Minden üldözés daczára találunk zsidó-

kat még a XVII. század második felében Sopron megyé-

ben, Kis- Mártonban, Nagy-Martonban. Lakompakon,

Xémet-Kereszturott, Fraknóváralján, Kapuvárott és

Szárazvámnál az Eszterliázy berezegi uradalmakon;

Fülesen, Réchei birtokán és Kaboldon Kéry birtokán;

Vas megyében : Rohonczon és Német-Ujvárott a Bat-

tyányi grófi uradalmokon; Sárvárott Draschkovüs

k
) Fessler i. k. 270. 1.
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gróíi uradalmán ; Mosón}7 megyében : Köpcsényben
;

Pozsony megyében : Váralja Pozsony mellett és Bazin-

ban Pálffy grófi uradalmán. 1
)

Ez a névsor azonban nem teljes, csupán azokat a

helységeket soroltam fel, a honnan a zsidók a soproni

országos vásárokra eljártak és különböz módon gylt

meg a bajuk a soproni igazságszolgáltatással. Ilyen-

kor a zsidók természetesen földesuraiknál kerestek

menedéket, a kik rendesen oltalmukba is vették

ket.

A sopronmegyei zsidók legnagyobb része, mint em-

lítettük az Eszterházyak fönhatósága alatt élt a XVII.

századtól fogva. Már Eszterházy Miklós is védte a

zsidók érdekeit. Fraknói jószágigazgatója felszólal

érdekükben Sopron városánál. 2
) A város azonban

nem teljesíti kérelmét és nem hajlandó a zsidókat be-

ereszteni.

A mit azonban nem tett meg 1653-ban a jószágigaz-

gató szavára, bezzeg megcselekedte az úrnak, Eszter-

házy Pálnak a szavára.

Eszterházy Pál, a ki késbb «a római birodalni ber-

ezeg» czímet nyerte, kiválik korának furai közül. Ki-

váló mveltség, irodalomért, mvészetekért lelkesed

hitbuzgó férfi volt. Theologiai mveket és egy nagybecs

történeti munkát irt az 1663-iki török háborúról «Mars

Hungaricus» czímen. Egész egyéniségén a költ Zrínyi

1
) L. a 61., 69., 65., 66., 67., 68. sz. okm., továbbá Sopron

v. levélt. Lad. XXXVIII. Nr. 10., úgyszintén Lad. XLIV. fasc.

V. Nr. 233.

s
) L. a 62. sz. okm.
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Miklósnak és atyjának Eszterházy Miklós nádornak a

hatása látszik. 1
)

Tizenhét éves korában lett Sopron vármegye fis-

pánja, utóbb udvari tanácsos, fudvarmester, vezérr-

nagy, végre nádor. Eszterházy Pál, a ki egyházának lel-

kes, buzgó hive volt, a zsidókat még hathatósabban vette

pártfogása alá, mint atyja. Több ízben ad engedélyt

idegen zsidóknak, hogy birtokaira letelepedhessenek.

A nagy-martoni, német-kereszturi és kis-martoni zsi-

dókkal szerzdést köt és védelmi levelet ad nekik, mely-

ben úgy , valamint utána a majoreszkók, a kik a szer-

zdést és védelmi levelet megújították, kijelentik,

hogy nekik nem csak védelmet nyújtanak, hanem a

majorátus birtokain üzérkedhetnek is.
2
)

Eszterházy Pálnak a város már nem meri megta-

gadni a «zsidóknak a városba való szabad jövetelét és

menetelét.» Az levelére a város beadja derekát és

1055-ben egyelre csak a nagy-martoni zsidóknak —
ezt kérte csak Eszterházy — megadja a városba való

szabad bemenetelt. 8
) Hanem a soproniak attól tartottak,

hogy a nagy-martoni zsidók képében a kis-martoniak és

a többi zsidók is bemennek a városba, azért e miatt biz-

tosítékot kivánt Eszterházytól. Erre a gróf megfelel

rendszabályról gondoskodik. «Hogy azért kegyelmetek-

nek — így válaszol Sopron városának lf>55, augusztus

x

) Bubics Zsigmond kassai püspök akadémiai székfoglalója

1895 márcz. 15.

2
) Berényi Pál : Sopron vármegye közgazdasági és közmve-

ldési állapota. A Közg. Szemlében 1895, 519. 1.

n
) L. a 64. sz. ohm.
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9-én — nagyobb securitássa lehessen, az e kegyelme-

tek városában való bemenetelek felel és hogy az kis-

martoni és másut való Sidok is az e sziniek alatt be

ne mennének ; illien rendeliest és parancsolatot adtunk

ki nekik, hogy valaki az Nagymarton] Sidoink keözeöl

kegyelmetek városában akar bemenni, az Nagymarton]

bíránk adjon nékik bemenetelekró'el való tesfimonialis

czédulát, kire nézve iterató akaránk kegyelmeteket

requirálnimk és kérünk is, hogy az feölleöl megh irt

mód szerént ne difficultállia be eresztését, megh neve-

zet Sidóinknak az kinek keözeöleök Nagymartonj ke-

reszténj biránktul czédulaia leszen.» 1
)

A város, minthogy Eszterházy Pálra, a megye fis-

pánjára amúgy is sokszor rászorult, 2
) nem mert vele

ujjat húzni és szépen engedett. A zsidók szabadon jár-

tak-keltek a városban, a külvárosban huzamosabban

tartózkodtak, szombatjukat megünnepelték és éltek

keresetüknek. 3
) Ez azonban a községi képviseletnek

szemet szúrt. «A zsidók — így mondja a képviselet —
a külvárosnak majdnem minden utczájában tartózkod-

nak, szombatjukat ugyan megünnepelik, de a szent

vasárnapot sokféle uzsorájukkal és kereskedésükkel

megszentségtelenítik, és sokféle alkalmatlanságot okoz-

nak azért ennek elejét veend, másutt ne en-

gedtessék nekik szállás, csupán a nyilvános korcsmák-

ban : azon polgárok pedig, a kik a zsidóknak mégis

'l U. o.

-) Sopron v. levélt. Lad. XX. et T. fasc. III. Nr. 173. és

egyebütt.
3
j Sopron v. leidéit. Az 1664-iki évi községi jegyzk. 22. p.
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s/állást adnak, minden 24 óra után egy magyar tallér-

ral büntetendk.» 1
) A képviselet ezen elterjesztése

azonban nem sokat használt. A polgárok daczára hogy

börtönbüntetéssel fenyegették ket, mégis bejöttek a

városba. 2
)

Volt ugj'an a nagy-ma ttoni, német-kereszturi és kis-

martoni zsidóknak engedélyük, hogy a majorátus bir-

tokain mindennel kereskedhetnek «akár rf, mérleg,

mérték és olló» kell hozzá, 3
) ámde a megélhetésre

annyi zsidónak ez nem volt elegend ; azért iparkodtak

Sopronban üzleteket kötni. Mivel pedig a város most

már végleg még sem merte ket kitiltani, igyekezett

tlük minél több hasznot húzni, még pedig oly módon,

hogy ezáltal egyszersmind tömeges betódulásuknak is

elejét vegye.

Belépti dijakat szedett a város.

A gondolat nem új, más formában már körülbelül

300 évvel ezeltt divott Sopronban, a mikor minden

zsidónak vám alakjában 2 dénárt kellett fizetni saját

személye után, oly módon, mint a különféle áruk

után.4
) A számkivetés után a 16. században, ha a zsi-

dók részben az országos vásárokra marhákat hajtottak,

vagy a soproni vámvonalat másként ha érintették,

mindig dupla vámot voltak kénytelenek fizetni, úgy-

szintén a protestánsok is. Egy 1597-bl származó

x
) L. a 64. sz. okm.

2
) L. Sopron sz. k. v. monogr. forr. 12'.). 1.

3
)
A szerzdés és szabadalomlevélben. Sopron vármegye levél-

társában. Ezen adatot ér. Berényi Pál úr szívességének köszön-

hetem.
4
)
L. fent. az 56. 1.
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\ amösszeirásnak a végén a következ szabály talál-

ható :

«Az Sidoktul vagy Uykeresztinjektul mindenem
marhatul Dupla vám jár». 1

) A 17. században is kellett

bizonyos taksát fizetni az rt álló muskatérosnak, ha

valamelyik zsidónak hébekorba alkalma nyilt a pol-

gármester, vagy a városkapitány beleegyezésével a vá-

rosba jönni. 2
)

Most pedig, hogy Eszterházy Pál erélyes fölszólalása

folytán a zsidók egy része eltt meg kellett nyitni a

város kapuit, oly módon tették, hogy belépti dijakat

szedtek a zsidóktól. A zsidók csupán kedden és szer-

dán ereszthetk a városba. Ilyenkor, mindegyik egy

bádogból készült belépti jegyet vált és 4 pénzt fizet

érte és ezzel a külvárosba mehet ; ha pedig a belvá-

rosba akar menni, minden egy órai tartózkodásért

8 pénzt fizet. Hogy pedig a kapuröknek ne legyen

igen nehéz szolgálatuk és ne szökjenek meg oly gyakran,

azért egyszerre csupán csak egy zsidónak szabad be-

menni, a másik csak akkor mehet be, ha az els már

kijött.

Megszállniok pedig csupán csak korcsmákban sza-

bad. A polgárok, a kik a zsidóknak szállást adnak, a

hányszor ezt teszik, annyiszor fizetnek két tallérnyi

*) Sopron v. levélt. Levéltári jegy nélkül. A vámösszeírás

igy kezddik: «Anno 1597. Conscriptio Vectigalis Penes quod

Teloniator Soproniensis Telonium exigere sólet. Egy szekér

buzatúl 8 den. . . egy Boriutói ha szekerén viszi 4 den. . .

ha haitia 2 den. . . Artántól 4 den. . . Egy szekér Tikfitul 2

den.» stb.

a
) L. a 63. sz. ohm.
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büntetést. Hogy pedig ezen rendszabály foganatosít-

ható legyen, a grófok, kiknek fönhatósága alatt a zsi-

dók élnek, szintén értesítendk.1)

Látni való, hogy Sopron városa nem szivesen látta

;i zsidókat, és hogy igyekezett mindenféle akadályt gör-

dítni útjokba. Úgy látszik azon I »an, hogy ez nem sokat

használt. Már három évvel ezeltt, 1057-ben, megtil-

totta volt a zsidóknak való szállásadást, 1669-ben ismét

megújította és a tilalom ellen vétkre egy tallérnyi

büntetést rótt. 2
)

Most pedig 1670-ben, a büntetést két tallérra

emelte.

A következ év azonban nagy mértékben kedvezett

Sopron törekvéseinek. I. Lipót sötét szelleme neheze-

dett akkor Magyarországra. Türelmetlenség dolgában

II. és III. Ferdinándot is fölülmulta. 1671. ápril 24-én

— mint Csányi János értesít bennünket -— a zsidók

egész Magyarország területérl kitiltattak. 3
) Bár a szám-

zetés csak három hónapig tartott, és augusztus 20-án

újra fölvették ket, 4
) azonban a sopronmegyei, külö-

nösen a kismartoni zsidók, ezen rendszabály által mégis

keményen sújtattak. Hiszen láttuk, hogy a sopron-

megyei községeket Ausztriához tartozandóknak tekintet-

ték, mert sokáig zálogként Ausztriához voltak csatolva.

') L. Sopron sz. k. v. monogr. forr. 129. 1.

a
) Sopron v. levélt. Az 1667-iki községi jegyzk. 20. pontja

és az 1669-iki k. j. 17. p. U. o.

3
)
Csányi i. m. 18. 1.

4
) U. o. 19. 1.: «Item. Den 20 Augusty (1671) Ihn diesen

Jahr. Hath man die Judten wiederumben Ihn Königreich

Vngern eingelassen. Auf die Exequiirten Giether.»

A zsidók történet« Sopronban. '*
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I 670-ben pedig I. Lipót a zsidókat egész Alsó-Ausztr'a

területérl kizte.

így hát a sopronmegyei zsidóknak is velük kellett

Bzenvedniök. 1
) Néhány évig nem is hallunk róluk a

soproni képviseletben szót ejteni, a mi arra mutat,

hogy a város urait nem zavarják jelenlétükkel.

Ezen rövid tartamú számzetés pedig bizonyára ka-

póra jött a városnak, hogy a már megadott engedményt

a városba való bemenetelre megszntnek tekinthesse.

Ugyanis a következ esztendkben a régi táncz újra

kezddik. A város a zsidókat ismét nem ereszti be ;

Kszterházy Pál pedig újra dörömböl az erélyes hang-

jával a város kapuin és bebocsáttatást kér az zsidói

számára.

1078-ban ismét sürgetni kezdi a községi képviselet

a zsidók elleni rendszabályok erélyes foganatosítását,

mert a zsidó hasznot nem hajt, csupán kárt okoz. Vala-

mint a kecske a kertben— így fejezi ki magát egy szel-

lemes (!) idézettel a városi jegyz — úgy a zsidó a. nép

közt vissza nem tartható a kártól.2) Azonban Eszterhazy

Pál továbbra is hathatósan pártját fogja a zsidóknak,

ügy egyeseknek mint az összességnek. A hatalmas

l
) L. Kaufmann D. : A zsidók utolsó kizése Bécsbl és

Alsó-Ausztriából. 142. és 143. 1.

i Sopron v. levélt. «Deu 19 j verdtiger Betrachtung wieder-

holt eine Ehrs. Gemeinde durch und durch und bittet die

Effectuation derselben nicht zu differiren, gestalten es wahr

ist, was Jener schreibt: ut damno absque cap&r wmquam
retinetur in /torto, sie nee Judaeus sine damno in plebe fove-

////». Az 1678-iki községi jegyzk. 15. p. L. Sopron sz. k. v.

monogr. forr. i. h.
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nádor, ki oly zavaros idkben, mint a 17. század utolsó

negyede az ország ügyeivel túlon-túl el van foglalva,

mégis ráér egye* zsidóknak ügyes-bajos dolgaival fog-

lalkozni és érdekükben Sopron városát egy kicsit kor-

dába szorítni. «Ednehány ízben is irtunk már kegyel-

meteknek — így szól 1684. jun. 5-én Sopron városához

intézett levele — szegény zsidó jobbágyunk adóssága

véget (ki is nyilvánvaló adósságok), hogy az iránt satis-

factiót inpendáltatna kegyelmetek mindazonáltal mind

ez ideighis requisitiónkra (megkeresésünkre) semmi

satisfactiót nem inpendáltatott kegyelmetek nem
kitsiny kárával szegény Jobbágyunknak. Akaránk annak

okáért ujabban szomszédságosan requirálnunk kegyel-

meteket . . . hova hamarább (jobbágyunk) satisfactioját

effectuállja, ne kéntelenéttesseünk más módot azaránt

elégh tételében szegény Jobbágyunknak keresneünk,

mely minek eleötte erre fakadgyon, remellyeuk, hogy

meghelégétteti kérelmetek s bennünket sem enged

tovább buséttatnij (busíttatni) miatta». 1
) 1695-ben a

berezegnek pénzre van szüksége. Az egyik kismartoni

jobbágya «Slésinger Sidó» tartozik neki, ámde fizetni

nem tud, mert viszont neki Sopron városa még min-

dig nem fizette meg a gabona árát. Erre a berezeg okt.

13-án röviden tudtára adja a városnak, hogy ha az

zsidó jobbágyát azonnal ki nem elégítik, rögtön végre-

hajtást rendel a város ellen. 2
) Ha valamelyik zsidó

jobbágyának Sopron városán valami keresni valója

volt, csak a herczeghez fordult, aki, ha csak otthon

x
) L. a 65. sz. okm.

2
) L. a 70. sz. okm.

14*
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volt, biztosan eligazította a dolgát. Egy izben Hierschl

Salamon nagymartom zsidó 15 darab karmazsin szinre

festett brt akart Pápára szállítói. Azonban Sopron 1

bii 11 letartóztatták a bröket, és a tímárok erszakkal

elvették tle. Ha jó szomszédságot akartok velem, -

így ír a berezeg 1G98. márcz. 5-én a városhoz — adjá-

tok neki vissza a bröket és Írjatok hozzám jelentést

az egész ügyrl. 1
)

Legtöbbször gylt meg a herczegnek a baja a város-

sal a zsidók be nem bocsájtása miatt. 1686. márcz.

13-án zsidó jobbágyainak folyamodását a városba való

beeresztés és szabad kereskedés végett maga küldi el

Sopronnak. Mivel a város rögtön nem felelt, már har-

madnap a herczeg újra ír, és kijelenti, hogy elvárja a

városnak «végs s catherogica válaszát». 2
) A város

azonban nem engedett, a zsidókat nem bocsátotta be.

Erre a nádor 1G87. április 6-án még egyszer ír a város-

nak, most már szigorú, fenyeget hangon. «Ujabban

esset értésünkre, — így ír a herczeg — hogy az ide

való (kismartoni) és más Jószágunkbéli Sidokat semmi

lett (semilyen) úttal maga városában be nem akarja

bocsátani holott ugy tudgyuk, az kegyelmetek privile-

giumjában nincsen s' addigh penighlen mégh az ország

nem végez felölek, senki magátul, hacsak régi proroga-

tivája s' privilegiumja nincsen róla, ell nem tilthattya

ket. . . . Bizonyos lévén benne, ha csak tovább és ez

iránt refractoriuskodik (makranezoskodik) mijs (mi is)

J
) Eredetije Sopron v. levélt. Lad. XXIV. et Z. fasc. XVII.

Nr. i.58.

2
) L. a 66. sz. ohm.
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más móddal abbéli szoniszédságtalanságát kegyelme-

teknek ell nem niulattyuk megh térítenünk, az mint-

hogy* töbször nem is busittyuk felle kegyelmeteket». 1
)

De nemcsak Eszterházy, hanem más furak is szo-

rítják a várost a zsidók beeresztése miatt.

Draskovits Miklós gróf királyi fajtónálló, Nádasdy

Ferencz veje a
), 1686. ápril 2-án szintén bebocsájtást

kér az sárvári zsidói Geczlí Nik és társa számára.

Nem kivánja ugyan, hogy «napokigh való lakások ben

ügyen mint az többinek volt», csupán csak bebocsáj-

tást kér, még pedig annál is inkább, mivel az említett

zsidó az saját maga (a grófnak) ügyében jár Sopron-

ban. 3
)

Hasonlóképen fordul Battyányi Kristóf gróf Német

Újvár, Rohoncz, Körmend, Borostyánk, Schlaining,

Poschendorf és Neuhaus ura 4
), 1686. ápril 7-én Sopron

városához, hogy az jószágain lakozó zsidóknak ne

tiltsák meg a Sopronba való bemenetelt. Az zsidói

nem is kereskednek Sopron vidékén «hanem ha legh-

kiváltképpen vásárok alkalmatosságával négyszer-ötször

mennek oda esztend által»».

Felszólítja tehát a gróf Sopron városát, hogy ugj*

«mint annak elöttö» most sp ellenezzék nekik a beme-

netelt «mert egyébiránt az Sidók is Jobbágy számban

lévén bevétetve az országhban, ha kegyelmetek ket

*) L. a 09. sz. okm.
2
) Fessler i. m. 4. k. 339. 1.

:!

) L. a 67. sz. okm.

*) Zipser M. Low Lipót Ben Chánánjá ez. folyóiratában

1869-iki évf. 408., 409. 1.
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onnéd eltilttya, nékem is okom adatik reá, hogy kegyel-

metek emberit Jószágimbul eltiltom». 1
)

A soproniak a szeget-szeggel való elbánástól tartva,

engedtek. Eleinte azonban csakis nappalra bocsátották

be a zsidókat. 1690. február 18-án a piaczon kihirde-

tik, hogy 5 frt büntetés terhe alatt senki éjjeli szállást

zsidónak ne merészeljen adni. 2
) A községi képviselet-

nek azonban ez is sok volt. Már a következ évben

felszólal miatta és a tanácsnak azt javasolja, «hogy a

polgárságnak nagy ártalmára lev gyülevész zsidó cs-

cseléktl lehetleg szabadítsa meg a várost és azoknak

a városba való befutkozását a mennyire lehet akadá-

lyozza meg». 3
) Ez azonban nem igen volt lehetséges.

Mert a nádor bár az ország ügyei az vállára

nehezedtek és Rákóczy elrenyomulása és nagy sikerei

által az közbenjáró és békít szerepe mindinkább

megnehezedett ; de azért nehéz munkája és országra

szóló feladatai mellett sem feledkezik meg az zsidóiról.

Még Bécsben az udvarnál való elfoglaltsága mel-

lett is ráér, hogy 1700. okt. 11. egy kaboldi zsidó csa-

ládot, mely a háborús, mozgalmas idkben Kaboldon

nem érzi magát biztonságban oltalmába vegyen. 4
) Mi-

dn pedig a szatmári békekötés által (május 30.) az

ers rázkódtatások megszntek, a helyzet megjavult,

az ellentétek elsimultak, az országra békésebb napok

virradtak, és így a nádor is föllélegezhetett ; akkor

1

)
L. a 68. sz. ohm.

2

)
Csányi J. i. ra. 144. 1.

*) Sopron v. levélt. Az 1091 -iki községi jegyzk. 23. pontja.

*) L. a 11. sz. okm.
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újra nyomatékosabbal] fpgja pártját az uradalmán

él zsidóknak, és a zivataros, háborús í «l alatt Sopron

városa által megnyirbált jogaikat újra visszaköveteli.

Említettük, hogy éjjelre Sopronban egy zsidónak sem

szabadott benn maradni. Ez ellen szólal föl a herezeg

1711. szeptember 30-án.

«Az mij Sidó Jobbágyink — így ir a herezeg a vá-

roshoz — panaszképen jelentették alázatosan elttünk,

hogy az Ilevolutio eltt Kegyelmetek nappal és éczaka

is a Városban bennt szenvedte eüket és eladandó por-

tékájukat is, szabadon eladhatták és distrahálták : Most

pedigh nem tugyuk mi okbúl, hogy éczaka bent szen-

vedny nem akarja Kegyelmetek, Holott az Fölséges

Udvar mint Bécsben, mint pgdighlen Uyhelijben (Né-

met-Ujhely) bent szenvedy a Sidóhat, azért, miért ne

Kegyelmetek is, eremest akarnánk okát tudny, a

mint el is várjuk, Kegyelmetektl». 1
)

A város azonban még mindig makranezoskodik és

mindenféle ürügy alatt a zsidóknak különféle akadályo-

kat gördít az útjába. A míg a háború tartott, persze a

város biztonsága volt az ürügy, a háború megsznte

után azzal áll el, hogy a zsidók mindenféle gya-

nús portékákat adnak és vesznél; és így, ki tudja,

milyen ragályos betegségeket terjeszthetnek. 2
) Ilyenkor

a zsidók persze az földesuruknál, a herczegnél keres-

nek jogorvoslatot. A herezeg 1720. június 20-án a

soproniaknak szemére lobbantja, hogy valójában semmi

ragálytól nem kell félni, azért elvárja, hogy az zsi-

*) L. a 72. sz. okm.
2
) Sopron v. levélt. Lad. VI. et F. fasc. VIII. Nr. 418.
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dóit, úgy mint elbb, akadálytalanul be engedik a vá-

rosba. 1
)

De nemcsak hogy nem hagyták a zsidókat szabadon

kereskedni, hanem egyébként is sok alkalmatlanságot

szereztek nekik országos vásárokkor, a mikor csekély

okért mindjárt lefoglalták jószágaikat, magukat a zsi-

dókat pedig elzárták. 1735-ben Battyányi Lajos gróf

a városhoz fordul, hogy a rohonczi zsidó község panaszt

emelt, hogy a vásárokon mennyi zsarolásnak vannak

kitéve.

Most nem rég is ártatlan zsidók áruit, szekereit,

lovait lefoglalta a város és ket letartóztatták. Mivel

az az 'édes anyjára — a kinek nevében ir — úgy-

szintén édes anyja jobbágyaira fölötte káros, azért föl-

szólítja a várost a hazai törvény és rend nevében,

hog}7 az airyjának jobbágyait ne tartóztassák le min-

den szére-szóra, hanem rájuk is a rendes törvényszé-

ket és igazságszolgáltatás törvényeit alkalmazzák, mert

különben k is elégtételt vesznek maguknak. 2
) Az

ilyen elégtételvevés tudvalevleg igen kurta, de nyo-

matékos szokott lenni, t. i., ha az illet földesúr az

uradalmain elcsipett soproni polgárokat, úgy minden

teketória nélkül visszafizette nekik azt, a mi az jobbá-

gyain történt.

Pálffy János gróf szintén igazságot kér egyik zsidó

jobbágya Sussmann Benedek számára, a ki elbb Nagy-

Martonban lakott, 3
) de 1732 óta Bazinban az uradal-

'i r. o.

i Sopron v. levélt. Lad. XLIV. fasc. V. Nr. 233.
n
) Sopron v. levélt. Lad. XXXVIII. Nr. 10.
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mán él és Sopron városán követeli az letartóztatott

breinek árát. 1

)

Végre a vármegye is közbevetette magát a zsidók

érdekében és L738-ban kimondotta, hogy a városnak

nincs joga a zsidóknak a bemenetelt eltiltani, avagy

tlük 4 denárnyi vámot szedni. Már, ha az udvari

rendelet értelmében, a melyre a város hivatkozik, el is

tiltják nekik a kereskedést, ám a bemenetelt nem lehet

nekik eltiltani. Mert epén abból, hogy az udvari ren-

delet csakis a kereskedést tiltja el, következik, hogy az

adósságaik behajtása és saját szükségleteik födözése vé-

gett igen is be szabad nekik a városba menni. Hiszen

különben tönkre kellene nekik menni. 2
)

így minden oldalról szorongatva a város nem állha-

tott tovább ellent. Makra nczoskodása által önönmagá-

nak tett volna legtöbb kárt. Mert mindenkivel kikötni

mégsem lehetett. A vármegyét, a nádort, a Battyányi-

akat, Pálfi'yakat, Draskovitsokat és más urakat annál

kevésbé uszíthatták a soproniak maguk ellen, mertk is

nagyrészt kereskedéssel tartották fönn magukat, így

tehát épenséggel nem zárkózhattak el saját városuk-

ban. Már pedig bár merre fordulnak a városból, ott

találja ket a földesurak boszuló karja, az uri szék kér-

lelhetetlen bírója.

Sokkal tanácsosabbnak tartotta tehát a város, ha

enged a több oldalról jöv nyomásnak és szoronga-

tásnak és a zsidókat beereszti. 1740. ápril 5-én kiadja

a város az engedélyt a sopron- és vasmegyei zsidók-

') Sojjrou r. lécéit. Lati. XLIV. f. VI. Nr. 255.

') L. a 13. ss. ohm.
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unk, a kiknek, hogyha lakóhelyükön nincsen ragályos

betegség, szabad bemenetelük van a városba. 1

)

Tehát Eszterházy, Battyányi és Draskovits zsidóinak

megnyílt a város. A pozsonyi zsidóknak azonban csak

a vásárokra szabadott bejönni, oda is csak rendes útle-

véllel és visszamenet is igazolniuk kellett, hogy csak-

ugyan a vásáron voltak, egyebütt pedig sehol se kóbo-

roltak.2
) A kis-martoni, lakompaki, nagy-martóni, né-

metkereszturi, kaboldi, boldogasszonyi, köpcsényi és az

összes Eszterházy fönhatósága alatt élö zsidóknak

1739-ben még szintén útlevelet kellett elömutatniok és

igazolni, hogy hol laknak. 3
) A következ évben 1740-ben

már szabad bemenetelük volt.

Azonban a fizetend taksát nem akarta a város tel-

jesen elengedni, úgy mint a megye kívánta. Bemenetelt

engedett ugyan de szabad kereskedést nem.

A vasmegyei és távolabb lakó zsidóknak erre nem is

volt szükségük, mert állandóan nem kereskedtek Sop-

ronban, csupán a vásárokra jártak oda, máskor legfö-

lebb földesuraik dolgában ; ámde a sopronmegyei zsi-

dóknak a szabad kereskedés volt a legfontosabb. Ezt a

város már megfizettette magának. 1739-ben még be-

szedte tlük a belépti taksát. 4
) Azonban 1742-ben a

belépti taksák szedését, 4 dénárt a külvárosban és 8

dénárt a belvárosban való tartózkodás után, eltörülte

ugyan, e helyett azonban az egyes zsidó községekkel

1

)
Sopr. v. levélt. Eepos. I. f. IX. Nr. 40.

2
)
Sopr. v. levélt. Bepos. I. f. IX. Nr. 5. (1739 febr. 14.)

3
)
U. o. Nr. 7.

4
) U. o.
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szerzdést kötött, a melynek értelmében azoknak a

bemenetel és szabad kereskedés csak bizonyos átalány

összeg lefizetése mellett engedélyeztetik, még pedig úgy,

hogy egyik a másikért jót áll és az összeg lefizetéseért

mindnyájan szolidaritást vállalnak. A kis-martoni zsi-

dók 1742-tl kezdve évenként 30 frtot fizettek. 1
)

Azokra, a kik ilyen átalány összeget nem fizettek,

fönnállt a régi belépti taksák fizetése.

De az átalányban való kiegyezés mindkét félre el-

nyösebb volt ; így hát a többi községek Német-Keresz-

tur, Nagy-Marton, Lakompak, Kabold, Köpcsény és

Boldogasszony is kiegyeztek a várossal és nekik is sza-

bad bemenet nyilt, és zavartalanul kereskedhettek ott,

úgy mint a XVII. század els felében. 1766-ban már a zsi-

dók hétftl péntekig szakadatlan a városban idzhettek

és mindennem dolgokkal üzérkedhettek. Persze a zsi-

dóknak szállásról és ellátásról kellett gondoskodniuk.

A város e czélra a Eózsa-utczában, a régi sörházban

zsidó szállót engedélyezett, a mely egy zsidó laczikony-

hával volt kapcsolatban, a hol a zsidók lakást és élel-

mezést nyerhettek. Ebbl a város értékes monopóliumot

csinált magának, a mely utóbb mindig több meg több

jövedelmet hajtott. 1766-ban Breier Elias Izsák nagy-

martom születés zsidónak adta ki a város a laczikony-

hát évi 120 frt bérért, a sörházi helyiséget pedig évi

150 írtért, együttesen 270 frtért. 2
) Persze a sörházat

csakis vendégfogadónak szabadott fölhasználni, pálin-

kaégetésre, avagy más czélokra azonban nem. A pálin-

*) L. a 74. sz. okm.
2
) L. a 75. és 74. sz. okm.
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kát, a sört úgy kellett a korcsmárosoktól vásárolnia, a

«kóser» bort pétiig nem szabadott máshonnan a városba

hozni, hanem itt kellett soproni polgároknál elkészí-

teni. A zsidó «laczikonyhás» azonban csak zsidóknak

adhatott el italt, keresztényeknek nem. Vigyáznia kel-

lett, hogy tolvajoknak szállást ne adjon. Felels volt

egész vagyonával, ha esetleg tz üt ki a házában. Pén-

teknél tovább zsidó nem tartózkodhatik nála, csupán

csak az esetben, ha zivataros idjárás miatt lehetetlen

hazamenniök; akkor is a városi bíróságnál kell a do-

logról jelentést tenni. 1
) A zsidók számára tehát újból

megnyílt Sopron városa. Szombatot és vasárnapot kivéve

egész héten ott tartózkodtak és eljártak üzleteik után.

Az ott tartózkodók száma évrl-évre gyarapodott. Ezt

abból következtetjük, mert 1802-ben már egy laczi-

konyha nem is elegend, a város kettre ad engedélyt,

az egyikre Böhm Izsáknak, a másikra Scheu Yeitelnek.'2
)

1804-ben az egyik laczikonyháért Böhm Izsák évi 550

frt bért fizet, a másikért Klauber "Wolfgang 521 frtot,8
)

1808-ban pedig az egyik konyháért Seemann Jakab

már 755 frt évi bért fizet, 4 ) 1815-ben már nevet is

cserél a «zsidó laczikonyha» («Judengarküche») és ezen-

túl «zsidó étkez »-nek («Juden-Tractorat») hívják. 5
)

Pinkusz Benedikt laczikonyhás már a Sopron tszom-

szédságában lev Balfon is akar zsidó-vendéglt n}<itni,

x
) L. n 7.5. sz. okm.

2
)

S. v. I. Fasc. XXIV. Nr. 449.

3
) ü. o. Fasc. XXV. Nr. 661.

4
)
U. o. Fasc. XXV. Nr. 925.

5
) U. o. Fasc. V. Nr. 5662 és fasc. XXV. Nr. 1726.
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a mi mindenesetre mutatja, hogy a zsidók Sopronban

nagyon szaporodnak. 1
)

A zsidók szaporodása könnyen érthet. A XVIII.

század utolsó negyedében a kezükön lábukon lebilin-

cselt zsidókra is esik már egy-egy jótékony, melen-

get napsugár. A bilincsek egy kicsit lazulnak, a

megmerevedett tagok mozdulni kezdenek, a szabad-

ságnak fölkel napja rájuk is lop valamit gyenge

fényébl. Igaz, III. Károly még 1724 jún. 26-án meg-

tiltja a zsidóknak a bányavárosoktól hét mértföldnyi

távolságban való tartózkodást, 2
) st útlevél nélkül még

az -egyik megyébl a másikba való távozást is,
3
) úgy

szintén a pozsonyi országgylés kezdeményezésére a

zsidóknak a vámbérletekben való részesedését.4) St
még Mária Terézia alatt sem akar pirkadni. 1742 május

5-én eltiltja a zsidókat az árúk elkobzásának, vagy más

a viszonyokhoz mért büntetésnek terhe alatt a puska-

porral és salétrommal ^való kereskedéstl
;

5
) a pozsonyi

országgylés kezdeményezésére pedig a görögökkel és

örményekkel egyetemben a zsidókat is eltiltja az egész

országban, különösen pedig Fels-Magyarországon a

borkereskedéstl, hogy így a csalásoknak és borhami-

sításnak elejét veg}*e. 6
) A bányavárosoktól 7 mértíöld-

1

)
U. o. Ilyen «zsidó Latzi konyha» ezen idben Szegeden

is létezett. L. Löw 1. és Kulinyi Zs. : A szegedi zsidók 134. 1.

2
)
Kassich /. Enchiridion seu Extractus benignaram norma-

liuin ordinationum Kegiarum 1724—1780 (Pest 1825) 155. és k. 1.

3
)
U. o.

*} Corpus Juris Hung. Caroli III. decr. II. 1723 Art. 15. § 4.

5
)
Kassich J. i. m. 156. 1.

6
)
Corp. Jur. Hung. Mar. Ther. decr. I. 1741. Art 29.
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nyi távolságra való lakhatás tilalmát 1748 decz. 20-án

megújítja és 1759 márczius 12-én elrendeli, hogy azon

zsidók számára, kik a bányavárosoktól távoltartandók,

Nyitra-megye területén adassék lahóhely. 1
) Valószínleg

innen datálódik Nyitra-megyének sr zsidó lakossága.

1746 június 1-én elrendeli a királyné az összes zsi-

dók összeírását és fejenként a királyi kincstárba folyó

2 frttal való megadóztatását. 2
) Látható, hogy e téren

nincs semmi haladás az elbbi idkkel szemben. Azon-

ban vallás és lelkiismeret dolgában mégis mutatkozik

némi javulás. 1762 június 17-én elrendeli a királyné,

hogy zsidónak vagy más hitetlennek gyermekét a szülk

tudta nélkül tilos megkeresztelni. 3
) Úgy látszik azon-

ban, hogy e rendelet daczára is akadtak még lélekfog-

dosók, mert 1775 május 16-án kénytelen Mária Teré-

zia elrendelni, hogy a ki zsidó gyermeket a tilalom

ellenére mégis kikeresztel, köteles a kikeresztelt gyer-

meket fölnevelni. 4
) Azonban a «tilalom» fogalmát

maga a királyné oly tágra és rugalmasra szabja, hogy

az ellene vét könnyen keresztül bújhat a törvény szö-

vevényén. Az elbbi törvénynek mintegy magyarázata-

kép ugyanis kimondja a királyné, hogy csak oly zsidó

gyermeket nem szabad a szülje, vagy gyámja bele-

egyezése nélkül megkeresztelni, a ki nem rendelkezik

önálló észbeli felfogással ; ha azonban a gyermek élet-

veszélyben forog, akkor a bábaasszony megkeresztel-

1

1 Kassich J. i. h.

2
)
U. o.

3
)
U. o.

4
j
U. o. 21. 1.
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tetheti ; ha pedig a gyermeket szülje, vagy gyámja

elhagyja, akkor a lelkésznek átadandó, a ki megkeresz-

teli és a keresztény vallás tanaiban oktatja. 1
) Persze

keresztény alatt itt mindig katholikust kell érteni, mert

az akatholikus lelkésznek tilos volt zsidó gyermeket

megkeresztelni. 2
)

Ha pedig valamely kikeresztelkedett zsidónak eszébe

jutott újra visszatérni sei hitéhez, az két évi börtönre

terjedhet büntetéssel sújtatott. «Ezen id alatt az igaz

vallás tanaiban oktatandó», a két év leteltével pedig,

mieltt' a börtönbl kieresztik, az uralkodónak kell az

ügyrl jelentést tenni véleményezéssel együtt. 3
) Ez a

rendelet pedig, nemcsak a papíron volt meg, hanem azt

az életben is alkalmazták. Látjuk, hogy 1774 szeptember

3-án egy sopronmegyei kikeresztelkedett zsidónt «meg-

szelidítés és jobb meggyzdés elsajátítása végett» a

szempczi javító-intézetbe küldenek. 4
) Azonban II. József

alatt ébredni kezd a szabadság szelleme. Az 1781 okt.

24-én kibocsájtott türelmi rendelet, valamint József-

nek többi intézkedései nagyot lendítettek a zsidók fel-

szabadításának ügyén is. József a zsidókat illet szán-

dékáról a türelmi rendelet kiadása eltt két nappal maga

így nyilatkozik : «Szándékom semmi esetre sem irányul

oda, hogy a zsidóságot, úgy a mint államaimban most

él, kedvezmények által szaporítsam, avagy népességü-

ket, ha nem válnának hasznosabbá, növeszszem. Ezen

') U. o.

-) U. o. 155. 1.

3
) U. o. 21. 1.

*) Sopr. r. levélt. Fase. XL. Nr. 120.
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nemzetnek a tanítása, fölvilágosítása, pallérozása tekin-

tend mindig végczélnak. A szélesebb kör koreset,

karjaik hasznosítása, a gylöletes korlátozó törvények

és megvetést kelt jelvények eltörlése a jobb tanítással

és nyelvük megsznésével egyetemben el fogja segí-

teni sajátos elítéleteik kiirtását, ez által keresztényekké

teszi ket, vagy pedig javítja erkölcsüket, úgy, hogy az

állam hasznos polgáraivá lesznek, mi legalább a jöv
nemzedéknél biztosan el lesz érve». 1

)

Meg is nyitotta számukra az iskolákat, még a zsidó-

taksákat is (a mi 80,000 frtot tett ki évente) részben

átengedné a zsidóknak, hogy azokat iskolai czélokra

fordítsák, hogy így a 46, 1 66 fnyi zsidóság kimveld-

jék és elítéleteivel szakítson.2
)

Megengedend a zsidóknak : 1 . A földmívelés.

2. A fuvarozás. 3. Szabó, varga, kmíves, ácsmesterség

és építészet. 4. Masztalosság, festészet és szobrászat.

5. A gyáripar is »minthogy találékonyak». 6. A szövés

és más ilynem kézipar. 3
) A zsidó gyermekek meg-

keresztelése a bábaasszonyoknak 1000 frt pénzbün-

tetés és fél évi börtön terhe alatt van megtiltva. 4
)

Sokat tett II. József a zsidók sorsának enyhítésére.

A többek közt a városoknak a zsidókat kizáró privilé-

giumait sem ersítette meg. 5
) Persze a soproni zsidók

') Az okmányt 1. Marczali H. : Magyarország története

II. József korában (2. kiadás), II. k. XIX. sz. függelék
2
)
U. o. 269.. 271. 1.

3
)
U. o.

4
)
Sopr. v. levélt. Fasc. II. Nr. 10. (1787 jul. 31-iki 28,533.

sz. rend.)

5
)
Marczali H. i. ni. 272. 1.
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is megérezik a szabadság lehet. Említettük, hogy a

sopronmegyei, Eszterházy fönhatósága alatt lev zsidó

községek bizonyos átalányösszeget fizettek a városba

való bemenetelért. 1787-ben e községek folyamodnak,

hogy törülje el a város és szüntesse meg végleg a beme-

netelért fizetend évi 100 irtot. 1
) A város nem volt

hajlandó. Az ügy följebb megy a helytartótanácshoz, a

honnan az a felelet érkezik, hogy a türelmi rendelet

publikálásának napjától fizetett díjakat vissza kell adni

a zsidóknak. 2
) A város nem nyugszik bele, hanem újó-

lag felterjesztést intéz ez ügyben a felsbb hatósághoz.

Mind nem használ. A város végre is kénytelen-kelletlen

visszafizeti a zsidóknak a 6 év óta tlük szedett dijakat. 3
)

A «türelmi taksát» is legalább névleg megszünteti

II. József és 1788 óta «kameralis taksa» név alatt sze-

dik be. 4
) A zsidók által fizetett személyvámot (Leib-

mauth) pedig 1785 január 24-én teljesen eltörüli, 5
)

úgyszintén az ú. n. zsidó hajtóvámot (Jüdische Trib-

Mauth), a mit Sopronban 1787-ben tesznek közhírré. 6
)

E közben a franczia forradalom érlelte szabadság-

eszmék hazánkig is eljutottak. Az 1790-iki országgy-

lésen szabad, demokratikus jelszavakat kezdenek han-

goztatni. A valláskérdés is napirendre kerül. Többek

közt a zsidók ügye is. Azonban az akkori viszonyoknál

fogva több reform-kérdés, köztük a zsidók ügye is, vég-

*) S. v. I. Fase. VI. Nr. 4.

2
)

S. v. I. Fasc. II. Nr. 5.

3
)
U. o. Fasc. II. Nr. 15.

4

)
U. o. Fasc. V. Nr. 1116.

») U. o. Fasc. I. Nr. 4.

6
) ü. o. Fasc. II. Nr. 5.

A zsidók története .Sopronban. l«-*
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leges elöntés elé nem került, hanem azok megvitatását

választmányokra bízták, azon utasítással, hogy a jöv
országgylés elé terjeszszék munkálataikat. 1

)

Ez alatt, míg ily kedvez szelek fújdogáltak, két

zsidó fölhasználta az alkalmat és letelepedett Sopron

városában. Ez merész dolog volt. 1526 óta zsidó állandó

lakással Sopronban nem bírt. Hogy mily szemmel nézte

a város a zsidókat, kitetszik abból, hogy Sopron az ö

követjét odautasította, hogy az 1791-iki országgylésen

a zsidók kiutasítására és a házalásnak eltiltására töre-

kedjék. 2
) Természetesen a város iparkodott a két letele-

pedett zsidótól megszabadulni. Még az évben a hely-

tartó-tanácshoz fordul e két zsidó eltávolítása ügyé-

ben. 3
) A helytartó-tanács azonban azt válaszolja,

minthogy a zsidók ügye úgyis az országgylésen tár-

gyalás alá kerül, azért a jelenlegi országgylés bezárása

eltt nem szabad a két zsidót a városból eltávolítani. 4
)

Tudjuk azonban, hogy a zsidók ügyét a többi reform-

ügyekkel a következ országgylésre halasztották. Ez a

következ országgylés az akkori viszonyok miatt csak

1825-ben ülhetett össze. Ezen az országgylésen föl-

szólaltak ugyan némelyek a zsidók által okozott károk

miatt, különösen a Galicziából való bevándorlások

miatt; azonban a hozott határozatok mégis már mu-

tatják az idk jelét. Az országgylés megköveteli ugyan,

hogy a zsidó papok tudományosan neveltessenek,

J

) Marczali H.: A legújabb kor története 359. 1.

2
) S. v. I. Fasc. V. Nr. 2369.

8
) S. v. I. Fasc. V. Nr. 2083.

4
) ü. o. Nr. 2148 és 2254.
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állandó lakhelyekhez legyenek kötve, rendes anyaköny-

veket vezessenek és a községek tanítókat tartsanak; de

viszont megengedi, hogy keresztény iskolákba járhat-

nak, ipart, kereskedelmet zhetnek, földmiveléssel fog-

lalkozhatnak, házalhatnak és, a bányavárosokot kivéve,

az egész országban lakhatnak, söt még a szabad királyi

városokban is szerezhet minden család egy-egy házat,

azon korlátozással azonban, hogy a zsidók az összes

házaknak csupán egy százalékát bírhatják. 1
) Sopron

városának követe azonban a kapott utasítás szerint

ellenzi a zsidók számára adandó kedvezményeket, külö-

nösen pedig a szabad királyi városok megnyitását, a mi

persze Sopront és annak kereskedit nagyon közelrl

érintette. 2
) A többség azonban mellette volt. A karok

és rendek egyhangúlag elfogadták a javaslatot csupán

csak három város ellenezte. Sopron, továbbá azon

város, mely a zsidók elleni küzdelemben vele egyértel-

müleg mindig egy úton haladt: Pozsony, továbbá

Lcse. 3
)

így tehát hiábavaló volt a soproniak erlködése,

hogy a két megtelepedett zsidót eltávolítsák ; kény-

telen, kelletlen trni kellett ket. Ez a két zsidó az

els, a kinek Sopronban állandó lakása és üzlete volt.

Nevük Spitzer Mihály és Abeles József. A város úgy
nevezi ket, hogy «trt zsidók» (tolerirte Juden).

Spitzernek brkereskedése volt, a másik norinbergi

árúkkal kereskedett. A város Argusz-szemekkel vigyá-

') Murczali H. i. li.

2
) S. v. I. Fasc. V. Nr. 2369 és fasc. XVIII. Nr. 101.

s
) Marczali H. i. m. 359. 1. 1. j.

15*
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zott rájuk, nehogy más czikkekkel is kereskedést zze-

nek. Hallották, hogy bort vásárolnak ; a város mind-

járt kiadja a parancsot ellenük, hogy ne merészeljenek

torvt'ny ellenére borokat összevásárolni. 1
) Midn pedig

1820-ban Spitzernek egyik rokona, Spitzer Bernát is

le akar telepedni, a város kiutasítja, a másik kettnek

is megparaiHsolja, hogy csupán csak az eredeti foglal-

kozásukra szorítkozzanak, más czikkekkel nem szabad

kereskedniük. St még a két zsidó laczikonyhásnak is

kiadja a parancsot, hog}' semmiféle raktáruk ne legyen

és semmiféle üzlettel ne foglalkozzanak.'2 )

A város tartott attól, hogy a zsidók, a kiknek száma

Sopron megyében 1818-ban 4893-ra rúgott, 3
) tömege-

sen letelepesznek a városba és a kereskedknek a meg-

élhetést megnehezítik: azért tle telhetleg mindent

elkövetett, hogy közigazgatási úton megakadályozza a

zsidók beözönlését. Még 1813-ban közhírré teszi, hogy

egyetlen egy soproni lakos se adjon zsidónak lakást

vagy magazint bérbe. Hogy mily szigorúan vette a

város ezt a rendszabályt, kitnik az ellene vétkre

mért büntetésbl. Az els esetben 100 Irt pénzbünte-

tésre ítélik ket, a második esetben kitaszíttatnak a

polgárság kebelébl és mindennem polgári jogaikat

elvesztik. 4
) Mind nem használ. A polgárok mégis adnak

lakást a zsidóknak. A következ évben, 181 4-ben, e miatt

]

) S. v. I. Fasc. X. Nr. 413 és fasc. XV. Nr. 632.

'i l". o. Fasc. X. Nr. 515 a) és b) és fasc. XV. Nr. 632.

3
) Thirring G. a Sopron ez. újságban 1881. évf. 57. és

küv. sz.

') S. v. I. Fasc. XV. Nr. 431.
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az egész várost átvizsgálják és zsidóhajszát tartanak.

Csakugyan akadnak több zsidólakásra. A város elha-

tározza, hogy a zsidókat ki kell tenni a lakásukból a

lakásadókat pedig annak rendje-módja szerint meg-

büntetni. 1
) Ez sem hasznai. A polgárok mégis adnak a

zsidóknak lakást. 1818-ban ismét hat polgárt büntetnek

meg szigorúan, a miért a zsidóknak lakást merészeltek

adni. 2
) Az ellenrzés annyira megy, hogy a jó szimatú

városi közegek még zsinagógát is fedeznek fel, a hol a

soproni zsidók közös áhítatra összegyülekeznek. Per-

sze, hogy rögtön gondoskodtak a zsinagóga megszün-

tetésérl. 3
)

Mind hasztalan. A várost — a mint azt Sopronban

tenni szerették volna — khinai fallal még sem lehe-

tett körülvenni. A zsidók letelepedését semmiféle ható-

sági és közigazgatási eszközökkel sem lehetett teljesen

megakadályozni. 1830-ban már 37 zsidó lélek lakik

Sopronban. 4
) Minden hatósági eszköz, minden aka-

dály, minden kölöncz elégtelennek bizonyult a bete-

lepedés meggátlására.

A város 1839-ben megadóztatási mód által iparko-

dik némi eredményt elérni a beköltözködések megaka-

dályozásában.5
) Persze ez is csak annyit ért és fogott,

mint a többi eszköz. Mert hát hiába, a szabadság esz-

méjét és az idk szellemét nem lehet gyzelmi útjában

') 8. v. I. Fasc. V. ">7 (

.»y a) és b), úgyszintén fasc. XV.

Nr. 450.
2
)
ü. o. Fasc. V. Nr. 6295 és 6305.

3
)
U. o. Fasc. V. Nr. 5799 és fasc. XV. Nr. 450 és 453 a) b).

*) Tkirring G. i. h.

'•) S. v. I. Fasc. III. Nr. 1382.
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visszatartóztatni. Es ha a soproniak elég rövidlátók

voltak is azt hinni, hogy ha belekapaszkodnak az idk

kerekébe, majd azt visszafelé forgatják, vagy legalább

is megállíthatják; úgy ez hiábavaló törekvésnek bizo-

nyult, mert ezt náluknál valamivel hatalmasabb erk

sem tudták megcselekedni.



HATODIK FEJEZET.

A mai község története.

1840—95.

Sopron mai zsidóságának története 1840-ben kezd-

dik. Voltak ugyan azeltt is zsidók Sopronban, de csak

elenyész csekély számmal, azok is, a mint láttuk, csu-

pán «trt zsidók» voltak. 1840-ben azonban ama kor-

látozás, mely a szabad királyi városokban való tartóz-

kodásra vonatkozólag fönnállt, teljesen megsznt. Az

országgylés 1840-ben föltétlenül megnyitotta a zsidók

számára is a királyi városokat, szabad költözködési és

letelepedési jogot adván nekik az egész országban a

bányavárosok kivételével (1840 XXIX. t.-cz. 1. §.). Ehhez

járult nemsokára a türelmi taksa végleges eltörlése,

illetleg örök idkre való megváltása. E két fontos

intézkedés nagyon elsegítette a zsidók elszaporodását.

Sopronban való letelepedésük is ez idben kezddik.

Igaz ugyan, hogy Sopron városa, mint már annyi-

szor megtette, most megint megpróbálta, hogy nem
lehetne-e a gyorsan haladó idnek kerekébe belekapasz-

kodni; de bizony minden igyekvése hiábavalónak bizo-

nyult. A város tanácsa és közönsége 1840-ben a király-

hoz «recursus»-t intéz a zsidóknak a szabad királyi

városokba való beeresztése ellen.*) Hasztalan. Hiszen

*) Sopron v. levélt. Fasc. V. Nr. 9504.
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tudjuk, hogy a 40-es években mily gyorsan érleldtek

a szabadság eszméi. Deák Ferencz és báró Eötvös József

nemes hévvel törtek lándzsát a zsidók mellett. A sza-

badság ellen nem lehetett küzdeni; pedig Sopron

városa még ezután is megpróbálta. Ismeretes, hogy

Szemere Bertalan javaslatára az országgylés 1849

július 28-án Szegeden kimondotta a zsidók emanczi-

páczióját. 1
) Sopron város képviselete pedig az emanczi-

páczió megdöntéseért szállt síkra és ellene hevesen tilta-

kozott. 2
) Hogy a zsidók emanczipácziója törvényerre

nem emelkedett, az az akkori viszonyoknak tudandó be.

A szabadságharcz leveretése után a többi 1848/49-diki

törvényekkel együtt ezt is eltemették, míglen 18 év

múlva diadalmasan föl nem támadt sírjából.

Azonban Sopronban emanczipáczió nélkül is napról-

napra szaporodik a zsidók száma. Különösen a szom-

szédos sopronmegyei községekbl jönnek nagy számmal

be a városba. Legtöbben Lakompakról, Kis-Martonból,

Kaboldról, Német-Kereszturról és Nagy-Martonból az

ú. n. «öt község» -bi. 3
) És ez a történeti igazságszol-

gáltatásnak egyik sajátságos, figyelemre méltó vonása.

A honnan az ükeiket kizték, oda térnek vissza újra az

*) Low L. : Der jüdische Kongress in Ungarn 187. 1.

) Sopr. v. levélt. Fasc. XV. Nr. 1965.
3
) Maguk a községek nevezték így magukat. Bizonyos kap-

csolat is állt fönn ezen öt község közt. Héberül : ,mbnp tTÍ2n

a mint a lakompaki «chevra káddisá» régi jegyzkönyvében

többször említve van. A másik két községbl Köpcsény- és

Boldogasszonyból — a melyek az elbbi öttel az ú. n. «hét

községet» (nibnp J?Dtt?) képezték — nem telepedtek le Sop-

ronban.
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sök ivadékai. Ezzel a jelenséggel már egyszer talál-

koztunk a soproni zsidók történetében. A Nagy Lajos

által számzött zsidók Német-Újhelybe telepedtek le ;

130 év múlva pedig a német-újhelyi zsidók — tán épen

az elzöttek utódai — Sopronba vonulnak. A mohácsi

vész után a Sopronból elzött zsidók legnagyobb rész-

ben az említett «öt községben» telepesznek le; most

pedig 300 év múlva, hogy Sopron városainak kapuit a

törvénynek hatalma újra megnyitja a zsidók számára,

épen ezen «öt községbl» — lehet, hogy épen a hajdani

elzött zsidók sarjai — tódulnak leginkább Sopronba.

Minden esetre a zsidók konzervatív hajlama is nyilat-

kozik ezen jelenségben.

A Sopronba letelepültek továbbra is azon hitközsé-

gek kötelékébe tartoztak, a honnan jöttek. A legtöbb

soproni zsidó a német-kereszturi hitközséghez tarto-

zott, a melynek rabbi székén akkoriban Katz Joachim

ült. A soproniak adójukat is a német-kereszturi hitköz-

séghez fizették. A német-kereszturi hitközség még

1851-ben a tanulrnányalaphoz fizetend járulékokat is

kiveti a soproni zsidókra. 1
) St 1854-ben hatóságilag

sürgetteti meg a hitközségi adónak a soproni zsidókon

való behajtását. 2
) Ezen függés a német-kereszturi köz-

ségtl asopronizsidókatlassan-lassan feszélyezni kezdte,

és minél inkább gyarapodtak, annál inkább átlátták,

hogy ez a helyzet sem nem méltó a soproniakhoz, sem

nem elég praktikus. Ha valakinek gyermeke született,

hát Kereszturra vagy Lakompakra kellett mennie és az

*) Sopr. v. levélt. Fasc. XIV. Nr. 12,671 és fasc. V. Nr. 13,285.

-) S, v. I. Fasc. in. Nr. 1703,
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újszülöttet ott az anyakönyvbe bejegyeztetni. De még

bajosabb volt a halottakkal. Azokat a hozzátartozóik

már a szentírás ama szavaira való tekintetbl is, «hogy

seim mellett akarok feküdni» (M. I. k. 47, 30.) rende-

sen származási helyükre vitték eltemetni, a mi szintén

nagy nehézségekkel járt. 1
) Persze az önálló hitközség

alakítása nem volt oly égeten szükséges, mint a temet

létesítése. Azért még 1850-ben folyamodnak a soproni

zsidók a városhoz, hogy adjon nekik temetre való

telket.*2 ) Kérelmüket azonban a város nem teljesítette.

Önálló hitközséget ekkor még nem akarnak létesíteni,

ugyanezen évben a városhoz intézett beadványukban,

ugyanis elhárítják magukról a «hitközség» elnevezést

mivel nem tudják a velejáró terheket elviselni és nem
képesek a hozzáfzött követelményeknek megfelelni,

csupán csak «vallásos társulat» akarnak lenni. 3
) Az isko-

lával is nagyon bajosan voltak. 1852-ben folyamodnak

magániskolára való engedélyért. A mire meg is kapják

az engedélyt és a felsbb helyrl való jóváhagyást. 4
)

Az iskola létrejött. Hogy milyen volt ez az iskola, tán

elképzelhetjük, ha tekintetbe veszszük, hogy 40 frt bért

fizettek az iskolaszoba használatáért 5
) és, hogy a tanító,

Stix Isaias vizsgázatlan zugtanító volt és nem sokat

értett a tanításhoz. A gyermekek rendetlenül jártak el

*) Ezt, valamint azon adatokat, hol a forrás külön meg-

nevezve nincs, megbízható szemtanuktól vettem.

'-') Sopron v. levélt. Fasc. II. Nr. 265.

3
)
U. o. Fasc, IX. Nr. 453.

4
)
U. o. Fasc. V. Nr. 12,961.

5
)
A sopr. izr. latközség pénztári könyvébl. (Cassa-Buch

Nr. 2), foi. 16.
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az iskolába. A zsidók e miatt 1857-ben a várostól en-

gedélyt kértek Stix eltávolítására, a mit a város a ta-

nító alkalmatlan voltára való tekintettel, meg is adott.

Utána Hirsch Mayer vizsgázott tanítót fogadják meg,

a mit a város jóvá is hagy. 1
)

Látjuk, hogy minden téren a kezdet nehézségei-

vel küzdenek. A megélhetés nem volt valami nagyon

könny. A soproniak csak nagyon nehezen tudtak

azzal a gondolattal megbarátkozni, hogy a zsidók most

már véglegesen Sopronban maradnak. Az 1848-iki moz-

galmasnapokat arra használják a soproni polgárok, hogy

egy kis zenebonát csináljanak és a zsidókat a városból

való kitiltással fenyegessék meg. A zsidók panaszt

emelnek a kormánynál, a mire a városhoz szigorú

miniszteri parancs érkezik, hogy a zsidókat ne merjék a

városból kizavarni. A város erre mentegetdzik és fel-

terjesztésében alaptalannak mondja a zsidók panaszát. 2
)

Ez volt az utolsó kisértet, mely sötét szellemével a

soproni zsidókat megijesztette. Ezután a rég elhaltak

lelkei többé nem járnak haza, hogy gylöletüket a sirból

felhozzák, elhintsék és az élket vele megrettentsék.

Ez volt a régi hagyományos soproni zsidógyülöletnek

utolsó fellobbanása.

«Nem születik nép ugyan egyszerre,» meggyökerese-

dett gondolatokat és érzelmeket sem lehet egyszerre

és hirtelen levetni, avagy kiirtani, azonban mégis biz-

x
) Sopr. v. levélt. Fasc. IX. Nr. 565.

8
) U. o. Fasc. XXVI. Nr. 3715. 1848-ban egyébként több

belyen akartak zsidó üldözéseket rendezni. V. ö. Löw I. és

Kulinyi: A szegedi zsidók XII. 1. és Bernstein B. az I. M.

I. T. Évkönyvében 1895, 101—105. 1.
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v.-t-t elmondhatjuk, hogy 1848 óta, mint majdnem min-

denütt széles e hazában, Sopronban is új eg}ének tá-

madtak, új idk, új emberek jöttek, a régi elítéleteket

pedig majdnem teljesen a lomtárba helyezték. A vá-

ros, mint hivatalos testület, annak vezeti, tanácsa és

képviselete nem csak a törvényadta egyenlség állás-

pontjára helyezkednek — a mi elvégre nem érdem ;
-

hanem a törvényadta kötelességtl eltekintve is, teljesen

szakítottak e tekintetben a múlttal. A XVI. század

szelleme ismeretlen valami Sopronban. De nem csak a

hivatalos körökben, hanem a nép körében még jobban

elenyészett az elítélet.

Innen magyarázható a soproni zsidóságnak oly ro-

hamos fejldése, a melyet az utolsó négy évtizedben

észlelhetünk. Láttuk, hogy 1830-ban 37 zsidó lelket

találunk Sopronban, 1855-ben már 30 adófizet család

van, 1
) a mi körülbelül 180 léleknek felel meg. 1869-ben

pedig 854 a lélekszám, 2
) az 1881 -iki népszámlálás ada-

tai szerint a zsidók lélekszáma : 1152, az 1891 -iki sze-

rint pedig 1632.

Tehát a szaporodás 1830-tól 1891-ig 1595 lélek.

Figyelemre méltó jelenség, hogy viszonylag a zsidók-

nál legnagyobb a házaspárok száma : 255 ; úgyszintén

míg Sopron összes lakosainál 1880-ban 1000 férfira

1172 n jutott, addig a zsidóknál tetemesen nagyobb a

férfiak száma, mint a nké. Ugyanis 1890-ben 789

nre jut 843 férfi.
3
) Ugyanezt a jelenséget konstatálhat-

*) .1 sopr. izr. hitk. pénzt. k. fol. 3.

2
) Fényes Elek : Magyarország statisztikája I. k. 264. 1.

s
) Thirring 6. a «Sopron» ez. lapban 1881. évf. 57—60. sz.
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juk egyébként a fvárosban is, a hol a többi felekeze-

teknél nagyobb a nk száma, a zsidóknál pedig minden

1000 férfira 895 n jut.1)

Láttuk, hogy a soproni vallásos gyülekezet Német-

Kereszturhoz tartozott. De imaházról azért mégis csak

kellett gondoskodniuk. Eleinte a Hal-téren bérelt la-

kásban volt az imaház (aKrausz-féle házban), utóbb ott

hagyták és a Fekete sas téren lev Schaffer-féle házba

költözködtek. Itt nem maradtak meg állandóan, hanem
a hajdani Zsidó-utczába, az j-utczába mentek, a hol a

Gyri-féle házban rendeztek be maguknak imaházat.

A Kereszturtól való elszakadásnak és önálló hit-

község alakításának szüksége pedig mindinkább érez-

hetvé kezd válni. Horschetzki Róbert, a vallásos gyü-

lekezet elnöke, már 1857-ben be is ad a fels hatóság-

hoz ez iránti folyamodványt. 2
! Elször azonban oda

utasítják, hogy mutassa ki tulaj donképen hányan tar-

toznak a soproni községhez. Miután ez megtörtént és

a következ évben a kérvény leküldetett véleményezés

végett a városhoz, megalakult az önálló hitközség. 3
)

Iskola, temet, rabbi és állandó zsinagóga még min-

dig nem volt. Láttuk, hogy temet-helyet már kértek a

várostól; 1862-ben Zappert Miksa elnök megújítja a

község e kérelmét, de ismét csak siker nélkül. 4
) Midn

látták, hogy a város nem hajlandó temet-telket adni,

temetre pedig okvetlen szükség van, 1868-ban Abelles

]
i Magyar Zsidó Szemle. 1895. évf. 10— 11. sz. 551. 1.

-) S. v. I. Fase. IL Nr. 335.

3
)
U. o. Fasc. II. 352.

4

)
U. o. Fasc. XXV. Nr. 12.n.77.
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G. L. akkori elnök (1868—1873) háromtagú bizottsá-

got küldött ki a szükséges pénz elteremtésére. Miután

a bizottság tagjai: Melier Mikxa, Steiner Ignácz és Kóhn

Salamon a szükséges pénzt aláírások útján beszerezték,

lS(>'.)-ben megvették az ú. n. «Leimsieder» -telket, 1
) a

hol a mai zsidó temet áll. Mindjárt az els évben te-

mették el a három legöregebb embert, az ú. n. «soproni

véneket» (z'kenim): Alt Eliást, Schlegel Sámuelt és Seid-

ler Hermannt.

Midn Seidlert kivitték az örök nyugalom helyére, a

temetövei szemközt fekv dombról egy elegánsan öltö-

zött úr, egy báró nézte a lassan haladó szomorú mene-

tet, fájdalmasan szemlélte végig az egész halotti czere-

móniát, a melylyel elhantolták az •— édes apját.

Ugyanis az eltemetett Seidler Hermann apja volt a

kikeresztelkedett bécsi arisztokratának, báró Seidlernek.

N.-Kerereszturon született a báró 2
) és még talmudot is

tanult.

Az apja, Seidler Hermann, nagy jártassággal birt

nemcsak a talmudi tudományban, hanem — a mi akkor

még ritkaság számba ment— a zsidó filozófusok iratait

és a német klasszikusokat is olvasta. Szabad gondolko-

dású férfi volt, a hitrajongók irányában nagy ellenszenv-

vel viseltetett. Épen ez késztette arra, hogy N.-Kereszturt

odahagyja és Sopronba jöjjön. Német-Kereszturott is

igyekezett propagandát csinálni eszméinek, beszédeket,

felolvasásokat tartott, az egybehívandó kongresszusról

*) A sopr. izr. hitk. I. sz. protokollurna 19. sz. a.

'2
) Dczy L.: Deutsch-Kreuz a «Neues Pester Journal» ez.

napilapban 1895. évf. febr. 15.
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és az oda küldend követekrl is elmondta nézeteit. 1
!

B olvasottsága volt a zsidó irodalom terén és irodal-

milag is mködött. A kongresszus egybehivása eltt

rendezte sajtó alá egyik nag3robb munkáját héber és

külön kötetben német nyelven. 2
) Ezen könyvében

igyekszik megmutatni, hogy lehetne a két pártot egye-

síteni; óv a széls reformtól épúgy, mint a fanatikus

orthodoxiától ; középúton járó józan, haladó irányt sür-

get. Irt több munkát is, (VII. 1.), mint maga említi, így

többek közt egy «Chathan Damim» czimt, a mi

azonban kéziratban maradt. A sajtó alá rendezett köny-

vének megjelenését sem érte meg, közbe meghalt 1869

április 4-én.

Az apja temetésén megjelent báró Seidler látván,

') Ezt a beszédet ki is nyomatta: «Ein Wort zn seiner Zeit,

und zwar an eine löbliche Fortschritts-Partei im heutigen Ju-

denthum über die Kichtung, welche der bevorstehende, von

Einer hohen Eegierung angeordnete jüdische Kongress zu

nehmen hätte und von den Aufgaben und nöthigen Eigen-

schaften eines uns dort zu vertretenden Deputirten. Gespro-

chen von Hermann Seniler in Deutsch-Kreuz bei Oedenburg.

Im November 1868. (Oedenburg 1868. Druck von Adolf Rei-

chard.)

-) Cziine : /Q^J-Qn p^ JT*1D a németé •' «Jüdischreligiöse

Zeitfragen über Judenthum und Reform. Auszug aus einem

schon im XVII. Jahrgang der hebräischen Zeitschrift «Kochbe

Izchak» unter dem Titel Berith ben Habtharim (Vereinigung

der Parteien )angekündigten Buche, welches aus verschiedenen

Ursachen bisher als Manuscript im Pulte des Verfassers blieb,

und nun dieser Theil desselben der neuen Aera der österreich-

ungarischen Juden angepasst, herausgegeben wird, vom Ver-

fasser Hermann Seidler, in Deutsch-Kreuz bei Oedenburg.

(Oedenburg 1869.)»
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hogy a soproni temet nincs még fallal körülvéve,

400 irtot ajándékozott arra a czélra, hogy vegyék a sir-

kertet fallal körül. A mi meg is történt.

l'gyanabban az évben alakult meg a «szent egylet»

(chewra kaddisá) Pollák Salamon elnöklete alatt és

azóta hiven teljesíti hivatását, a súlyos betegeknél

való virrasztásról és a halottak eltemetésérl gon-

doskodik. 1895 márczius 7-én ünnepelte meg a szent

egylet 25 éves jubileumát, mely alkalommal els el-

nökének, ki 25 esztendeig állt az egylet élén (és azóta

már meg is halt), díszes ezüst kupát ajándékozott.

Utána Fürst Jakab vezette a szent egylet ügyeit, jelen-

leg Schwarcz Sámuel elnöklete alatt áll. A mi magát

a hitközséget illeti, már 1868-ban szükségét érezte oly

férfiúnak, ki a község lelkészi teendit végezze. Ugyan-

abban az évben tehát a község az elhalt kaboldi rabbi-

nak a fiát, Alt Lázárt bízta meg, a ki Kehberger G.

dájánnal együtt végezte a rabbi leendket. Mindkett,

mint rabbihelyettes mködött évi 100— 100 frtnyi fize-

téssel. Altnak a fizetését a község még ugyanazon évben

300 írtra fölemelte, szabad lakást adott neki és 6 évre

szerzdtette. Mködésével a község semmiképen sem

volt megelégedve, a mit az 1872 október 27-én tartott

választmányi gj'ülésben következleg fejezett ki : «Mivel

az eddigi dáján Alt Lázár kötelességét sehogysem telje-

síti, hanem ellenkezleg egész magatartása által merev

oppozicziót fejt ki a községgel és annak intézményei-

vel szemben — állásáról elmozdítandó».*) Alt el is

távozott Sopronból. A község már a következ évben az

*) A sopr. izr. hk. I. prot. 55. sz. alatt.
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akkori kszegi rabbit dr. Silbermannt hivta Sopronba;

azonban nem jött.*) így a község több mint 20 eszten-

deig maradt lelkész nélkül. Ennek a magyarázata abban

rejlik, hogy a gyülekezet két nagy feladat eltt állt :

templom- és iskolaépítés eltt, a mi összes erejét hosszú

idre lekötötte. Ezen feladat megoldását pedig már

azért is elkerülhetetlennek kellett tartania, mert ha-

zánkban akkor adatott meg felekezetünknek az egyen-

jogúság, a mi természetszeren mindenkivel éreztette,

hogy most már fokozódott mértékben kell megfelelnie

a reá háruló kulturális feladatoknak.

Az 1867. XVII. t.-cz. mondotta ki a zsidók eman-

czipáczióját. És ezzel le is záródik itt hazánkban a tu-

lajdonképeni értelemben vett specziális zsidó történet.

Azontúl már a zsidók a többi polgárok közé tartoznak

és az összességnek történetébe szövdik bele a zsidó-

hitü állampolgárok története is. De itt még sem tesz-

szük le a tollat, mert néhány vonással még a kulturális

intézményekrl is meg akarunk emlékezni.

Az emanczipáczióra következett a zsidók egyetemes

gylése. Ismeretes, hogy az ott hozott határozatok a

hazai zsidóságot két pártra szakították. A szenvedélyek

hullámai, melyek az egész felekezetre rázúdultak,

Sopronig is elhatoltak és itt is maradt néhány hullám-

gyr, melyet az ár véletlenül ide sodort. A széthúzó

hajlamok a levegben voltak akkoron. Hozzá járult

még egyesek érdeke és sértett hiúsága, kik a fontos,

készüld templomépítésnél mellzve és így sértve

érezték magukat, továbbá az említett rabbihelyettes,

*) ü. o. 80. sz. alatt.

A zsidók története Sopronban. I b



Alt Lázárnak békebontó hajlama; mindez a kongresz-

szusból kilépettek törekvéseitl szítva és táplálva meg-

alkotta, mint sok helyütt, úgy Sopronban is az úgy-

nevezett «igazhitek» (orthodoxok) pártját. Az anya-

hitközség sem csatlakozott a kongresszus teremtette

szabályzatokhoz, hanem megmaradt régi status quo

ante alapon álló hitközségnek.

Az anyaközségbl kiváltak csatlakoztak az országos

orthodox alapszabályokhoz. Jó darabig ott maradtak a

régi Uj-utczában lev bérelt imaházban, míg végre 20

évi fáradozás után sikerült nekik, részben az anyahit-

községi tagoktól kapott támogatás által 1891-ben a

Papréten állandó zsinagógát emelniök. Iskolájuk mind

a mai napig nincs.

Az anyahitközségnek pedig e közben a szerencsétlen

véletlen jött segítségére. A hitközségnek legnagyobb

jótevje 1871-ben az Aschaffenburg melletti vasúti

szerencsétlenségnél életét veszítette. Még ott a katasz-

trófa helyén végrendeletet készített, a melyben 20,000

irtot hag}^ott a soproni hitközségnek templomépítés

czéljából és szegény tanulóknak ösztöndíjra
; azután

lelkét kilehelte. Hlt tetemét 1871 augusztus 29-én

helyezték Sopronban örök nyugalomra. A jótev neve :

Rosenféld Jakab. A templom bejáratánál márványtábla

hirdeti nevét és emlékét.

Az általa hagyományozott pénzen és a hitközségi

tagok járulékai- és ajándékaiból épült föl a mai Tem-

plom-utczában körülbelül 25,000 frtnyi költségen Stei-

ner Sámuel elnöklete alatt (1874—80.) az 1876-iki

évben a zsinagóga, melyet nagy ünnepélyességei dr.

Jellinek Adolf bécsi rabbi avatott föl.
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Már a templom felépítése eltt, még nagyobb nyo-

matékkal pedig az építés befejezése után az orthodox

alapon álló kilépettek részérl kezd megindulni az

egyesülésre való törekvés, a mit az anyaközség is

szívesen lát. Még 1874 márczius 15-én tárgyalják az

orthodoxok azon indítványát, hogy fogadja el az ortho-

dox statútumokat; mire azonban az anyaközség egyál-

talán nem hajlandó. 1
) Utóbb 1876-ban a német-keresz-

túri rabbi is közbe veti magát és azon kérést intézi az

anyaközséghez, hogy vizsgálja csak át az orthodox sta-

tútumokat, tán mégis megtetszik neki ; a mire a község

azt feleli, hogy úgy is jól ismeri ket, de az viszonyai-

nak nem felelnek azok meg; ámde igenis hajlandó más

méltányos alapon az egyezségre. 2
) A következ évben

az anyahitközség fmáncziális helyzete annyira meg-

romlik, hogy az egyesülést minden áron még az ortho-

dox alapszabályok elfogadása árán is kívánatosnak

jelenti ki, egyedül azt köti ki, hogy templomának se

küls, se bels berendezésén változtatni nem enged. 3
)

A másik oldalon látva az anyaközség nagy hajlandó-

ságát, vérszemet kapnak és emlegetni kezdik az alme-

mornak a helyérl való eltávolítását, úgyszintén a

kupolának lehordását, mint a melyek leginkább szemet

szúrtak az orthodoxoknál. Erre mindkét fél a vallásos

differencziák eloszlatása czéljából egy rabbi- kollégium

meghívását tartja szükségesnek. Meghivatnak : Spitzer

Salamon bécsi, Katz Joachim n. -keresztúri és UUmami

'l .1 sopr. izr. kilk. I. prot. 93. az. a.

-) U. o. 213. sz. a.

s
) U. o. 235. sz. a.

10*
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D. lakonipaki rabbi. Mind a három orthodox lévén, a

döntés mmerntísége elre volt látható. A rabbi-kolle-

gium az általa hozott «peszak beth dinben» -ben kije-

lenti, «hogy a templom külseje bár nem felel meg a

zsidó vallás igaz szellemének » , mégis a béke fentartása

kedvéért megmaradhat úgy, a mint van. Azt is megen-

gedik, hogy a felek kívánatára esketést is lehet a tem-

plomban végezni, de csak egy funkczionárius által,

karének és esketési beszéd nélkül. Ellenben a templom

bels berendezését illetleg — így szólnak — semmi-

féle engedményeket nem tehetnek, mert a «Schulchan

Aruch» szabványai meg vannak sértve, «míg tehát az

almemor a templom közepére nem helyeztetik, addig

minden igazhit zsidónak kötelessége ezen zsinagógát

kerülni». 1
) Az anyaközség azonban az általa kimon-

dott elvhez, hogy templomának bels berendezésén

változtatni nem enged, szilárdul ragaszkodik, a rabbi-

kollegium Ítéletét el nem fogadja és a tárgyalásokat az

elszakadottakkal megszntéknek jelenti ki.

így végzdött és lett végleges a szakadás 1877-ben.

Az egyesülés kizárólag azon múlt, hogy az almemor a

frigyláda eltt legyen-e, avagy a templom közepén.

Pedig hát maga a «Schulchan Aruch» szerzje, Káró

József, a kire a rabbi-kollegium hivatkozik, világosan

kiírja, hogy nemcsak hogy szabad az almemort a frigy-

láda elé helyezni, st ajánlatos is, mert a zsinagóga így

díszesebb.2
)

Nem sokára érezhetvé vált az iskola-építés szük-

») U. o. 239. sz. a.

i Karo J. : KeszefMÍBiie Maimuni Misne Tórájához: Hilchot



245

sége. 1881 -ig az iskola a templom melletti, a község

tulajdonát képez rozoga házban volt elhelyezve. Dux
M. A. elnöklete alatt (1880—1884.) az elöljáróság 1881

november 27-én elhatározza, hogy 35,000 frtot vesz

fel a hitközségi tagoktól, a kik pénzükért 700 drb 50

írtról szóló kötelezvényt kapnak, a melyeket 5% -kai

kamatoztatnak és az iskola-épület jövedelmébl meg-

fizetnek. A tke úgy téríttetik vissza, hogy évenkint

bizonyos számú kötelezvények kisorsoltatnak, a melyek

azután 50 írtjával az iskolaház jövedelmébl beváltat-

nak. 1
) Ezen terv alapján épült fel dr. Winkler Adolf

elnöklete alatt (a ki 1884-tl mai napig a hitközség

elnöke) a két emeletes iskolaház, a melyhez Széchenyi

László gróf is 400 írttal járult hozzá. 2
) 1884 november

9-én ment végbe az iskola ünnepélyes felavatása 3
) és

rövid idre tanítók és tanulók be is költöztek az új

hajlékba.

Az új hajlékba új szellem is költözött. Az iskola

mindjobban kezd magyarosodni és e tekintetben évrl-

évre mindig nagyobb és szebb eredményt mutat fel.

Ezt a szép sikert a felsbb hatóság is észrevette és

kellképen méltányolta. 1893 február 2-án ugyanis a

vallás és közoktatásügyi minisztériumtól a következ

elismer leirat érkezett a hitközség elnökéhez :

«Sopron vármegye kir. tanfelügyeljének jelentésé-

Tefilla 11. fej. 3. §. Az egész almemor-kérdés egyébként nem

más, mint mesterségesen fölfujt haszontalanság.

x
) A sopr. izr. hitk. I. protok. 397. és 466. sz. a.

2
J

U. o.

3
) Oedenbwger Zeitung ez. újságban XVII. évf. 26u. sz.
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bi a legnagyobb elismeréssel értesültem a fényes ered-

ményrl, mely a magyar tannyelvnek a sopronvárosi

közs. segélyzett felekezeti iskolákba való behozatalát

követte. Hazafias örömmel vettem tudomásul, hogy az

illetékes tényezk kitn buzgalmának következtében

az idegen anyanyelv tankötelesek a magyar állam

nyelvének elsajátításában meglep elmenetelt tesznek

a nélkül, hogy az általános taneredményben a legcse-

kélyebb visszaesés mutatkoznék. Ily körülmények közt

kedves kötelességemnek ismerem, hogy úgy Tekintetes-

segédnek, mint különösen a vezetése alatt álló hitköz-

ségnek a teljesített hazafias mért elismerésemet és

köszönetemet nyilvánítsam. Gróf Csáky.»

A magyarosodás munkája annyira haladt, hogy végre

az 1895

—

9G-iki iskolaévben dr. Berényi Pál iskola-

széki elnök vezetése alatt már minden osztályban,

minden tantárgyból magyarul folyik a tanítás.

A népiskolai tanulók száma : 212. Más felekezeti nép-

iskolákat látogató izr. tanulók száma körülbelül 50.

Sopron városa, mivel községi iskolája nincs, a fele-

kezeti iskolákat a felekezet állami adójának megfelel

arány szerint segélyezi. így az izraelita iskolát is eddig

évi 3400 frtnyi szubvenczióval támogatta, a mit 1896

okt. 1-én dr. Kánia József és dr. Szilvásy Márton

indítványára 4162 frtra emelt fel.

A város többi tanintézeteit is srn látogatják a

zsidó tanulók. Az 1894

—

95-iki iskolaévben a közép-

iskolákat (reál, liczeum és kath. gymn.) 124 tanuló

látogatta (köztük sok vidéki is) ; a kereskedelmi aka-

démiát: 39; a felsbb leányiskolát: 39.

Kiválóan fontos esemény játszódott le 1884-ben
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Sopron falai közt. 1884 június 1-én ugyanis Sopron

városát a király tisztelte meg látogatásával. Az Fel-

sége által fogadott küldöttségek közt ott volt az izr.

hitközségé is. Dr. Winkler Adolf hitközségi elnök a

következkben adott kifejezést a felekezet bódulatá-

nak: «Császári és Apostoli Királyi Felség! Legkegyel-

mesebb Urunk ! A soproni izr. hitközség képviseletében

bátrak vagyunk Felséged kegyes színe eltt legmélyebb

alázatossággal megjelenni, hogy jobbágyi tisztelettel

meghajoljunk és bódulatunkon kivül hitfelekezetünk-

nek legkegyelmesebb urunk és királyunk, Felséged

legmagasabb trónja és a haza iránti rendületlen hsé-

gének, szeretetének és ragaszkodásának szívünk mé-

lyébl fakadó szavakkal szinte kifejezést adjunk. Ke-

gyeskedjék Felséged hitfelekezetünknek oly számtalan-

szortanúsított atyai kegyességeért, mélyen érzett hálán-

kat elfogadni és oltalmazó, boldogító kezét ezentúl is

felénk fordítani.

Az egek ura rizze, oltalmazza és éltesse Felségedet

az emberi élet legvégs határáig. »

A király igazi királyi szavakkal válaszolt, a melyek-

ben némi politikai czélzás is van az akkortájban lezaj-

lotttisza-eszlári mozgalmak nyomában keletkez áram-

latok ellen.

A király válasza így hangzik :

«Biztosítom Önöket, hogy az Én királyi kegyelmem

és oltalmam népeimnek minden osztályára, felekezeti

különbség nélkül egyformán terjed ki. Midnh ragasz-

kodásuk kifejezésétkegyesen fogadom, óhajtom és szin-

tén elvárom, hogy a testvéri egyetértés körükben min-

dig fentarfcassék és hogy az Önök hitsorsosai is szór-
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galmuk gyümölcsét a törvény biztosította jogaiknál

fogva zavartalanul élvezhessék.»*)

A mi a jótékonyság gyakorlásának módját illeti, az

különféle egyletek által történik.

Legrégibb ezek közt az izraelita negylet, mely sop-

roni szegény asszonyokat támogat. Zappert Antónia

alapította 1863-ban. Jelenlegi elnöke : Bethlen Sománé.

Miután újabb idben a szegényebb sorsúak bevándor-

lása napról-napra nagyobb arányokat ölt, azért újab-

ban több ilyen jótékony egylet alapítása mutatkozott

szükségesnek. Ezek közé tartozik : a betegsegélyz

egylet («Maszkil el Dal»), mely szegény betegeknek

nyújt segélyt és izraelita kórházat akar Sopronban léte-

síteni. Elnöke : dr. Winkler Adolf. A kórházi alaphoz

1000 frttal járult Spitzer Móricz.

A szegény iskolás gyermekek felruházásával foglal-

kozik a fillér- egylet, melynek 1896-ig elnöke volt dr.

Winkler Adolfné.

A középiskolai tanulókat pedig az 1895-ben alakult

«Deáksegélyz egyesület» támogatja. Czélja izraelita

deákotthont és alumniomot létesíteni. Elnöke : Meiler

Ignácz.

A szegényebb sorsú, támogatásra szorulók azonban

csak az utóbbi idben szaporodtak el Sopronban. Né-

hány évvel ezeltt, midn húsvéti lisztet (kimcha d'

piszcha) akart a gyülekezet ingyen szétosztani, nem

találkozott senki, a ki azt elfogadta volna.

A zsidók foglalkozásra nézve leginkább kereskedés-

bl élnek. A gabona, marha és borkereskedést nagyban

*) A budapesti és bécsi napilapokban 1884. jun. 2.
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zik. Összeköttetéseik messze elágaznak idegen orszá-

gokba. Vannak a kereskedkön kívül magánzók, föld-

birtokosok, bérlk, iparosok, kézmvesek, szatócsok,

mvészek, czigány-muzsikusok, Írnokok és egyéb alkal-

mazottak, közvetítk, zsibárusok és házalók. A szel-

lemi munka után élknek száma is elég nagy. Van 10

orvos, 6 ügyvéd, 3 tanár, 4 tanító, 1 tanítón, 4 mér-

nök, 25 városi, bírósági, vasúti, magán és községi hiva-

talnok.

Az öregek túlnyomóan németül beszélnek, de a fia-

talság ért és beszél magyarul. A magyarosodás roha-

mosan halad ; a zsidók semmi esetre sem maradnak e

tekintetben a többi felekezetek mögött. Vannak csalá-

dok, a hol apa és fiú jóformán meg sem értik egymást,

a fiú már nem tud németül, az apa még nem tud

magyarul. A magyarosodáshoz az iskola nagy mérték-

ben hozzájárul, némileg a szószék is.

A szószék ugyanis nem maradt végleg betöltetlenül.

Miután a két feladat, a templom- és iskolaépítés, meg
volt oldva, a község a rabbiszék betöltéséhez látott.

Minthogy a haladó irány szükségességérl, vallás-

fentartó erejérl a gyülekezet mindinkább meggyz-
dött, figyelme a budapesti országos rabbiképz-intézet

felé fordult. A többek közt 1802-ben meghívta dr. Spira

Jakab rabbit, (azóta morva-ostraui lelkész) és dr.

Büchler Adolf rabbit (azóta a bécsi rabbi-szeminárium

tanára). Mindkettnek voltak párthívei és mindegyik

mellett ersen verték híveik a vasat. A korteskedés és

a kölcsönös kapaczitálás oly ersen folyt, hogy a gyü-

lekezet valóságosan két pártra szakadt. Fordultak el
esetek, hogy rokonok pártállásuk folytán elkeseredett
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ellenségekké váltak. Mindkét párt ersen küzdött. Még

egy röpirat is jelent meg az els jelölt érdekében.*)

Midn az ellentétek oly annyira kiélesedtek, hogy bár-

melyik megválasztásába a legyzött ellenpárt igen ne-

hezen vagy talán sehogy se nyugodott volna bele, a

község belbékéjének érdekében legtanácsosabbnak vél-

ték «tabula rasa» -t csinálni.

A választás bizonytalan idre elhalasztatott. Midn
a felizgatott kedélyek két év múlva már lecsillapodtak,

a kérdés újra szóba került és 1894 február 11 -én majd-

nem egyhangú rabbiválasztás által végleg meg is olda-

tott.

A község a haladás, a fejldés útján van. Telve

reménynyel és bizalommal, duzzadó vitorlákkal halad

a második évezrednek eléje.

Te könyvecske pedig menj és hirdesd a mi szivbéli

örömünket, hogy a Gondviselés megérnünk engedte

ezen esztendt, hazánk ezeréves fönnállásának fensé-

ges, lélekemel ünnepét.

*) Ein freies Wort zur hiesigen Rabbinerwahl von Jac.

Adler. (Oedenburg 1892. E. Breiner & Sohn.)
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Visegrád, ÍS24 január 25. Bobért Károly Sopron városát

emelrú és gyarapítani óhajtván, kijelenti, hogy bármily

szabad aüású embereket, úgy keresztényeket, mint zsidó-

kat, a kik Sopronba jönnek lakni, az ö különös kegyelmé-

rl és pártfogásáról biztosit. Meghagyja egyúttal úgy a

nemeseknek, valamint a többi lakósoknak, hogy a Sopronba

jövöketse személyükben, se vagyonúkban semmiféle módon

ne bántalmazzák.

Xos Carolas dei gratia rex Hungarie signifieamus quibus

expedit presencium per tenorein imiversis, quodnos Civita-

tem nostrarn Suprunienseni quam speciali gratia et fauore

prosequi intendimus babitatoribus predicare volentes uni-

versos homines libere conditionis, qui sive sint Christiani

sive Jadei assecuramus tenoré presencium, quod ad ipsam

Civitatem nostrarn Supruniensern causa cornrnoraudi libere

veuiant et secure comrnorentur sub nostra proteccione spe-

ciali. Et nos ipsorum votis specialibus fauoribus et graciis

Regiis proinittirnus seniper adesse. Unde volumus et vniver-

sis tarn nobilibus quam aliis quibuslibetdi stricte precipien-

tes damus in mandatis, quatenus nullus omnino bominum
his qui ad civitatem predictam causa manendi venire vo-

luerint impedimentum aliquid aut molestiam in rebus et

personis inferre audeat vei presumpmat (igy). Quicunque au-

tem buius mandati nostri transgressor extiterit, nostrarn

regiam iudignacionem procul dubio non euadet. Datum in

*) E helyen köszönetemet fejezeni ki Kugler Alajos úrnak,

Sopron város levéltárosának, azon szíves készségért, a mely-
lyel engem levéltári kutatásaim közben támogatott.
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\ j ssagrad (igy) die dominico proximo post festnrn conver-

sionisbeati pauli apostoli. Anno doraini M. CCC. XXmo - HIIto -

Eredetije hártyán függ pecsét nyomaival Sopron város levéltárá-

ban Lad. L. fasc. II. Nr. 23.

2.

Sopron, 1315 szeptember 29. Schmückenpennig János, sop-

roni polgármester és Agendorfer János, város-biró Sopron

város nevében adós levelet állítanak ki 1000 font fillérrl,

a melyet Emcrlein és Everlain, Eysak zsidó fiai és a német-

ujhelyi zsidó Jónás mester azon föltétel alatt adnak köl-

csön, hogy ha börtönbe kerülnének vagy a király az or-

szágból kihajtaná ket, Sopron városa a nyolcz évre szóló

kölcsönt egy évi felmondással bármikor köteles nekik

visszafizetni.

Ich Jens 8müc/cen/)enmgf l)diZeitBiirgermaister Ich Jens

Agendorfer-) di Zeit Richter vud die gesworn purger rnit

sarnpt der gmain in Odenburch vnd vnser erben verich[t]n

offenleich mit dem brif vn' tun chund allen leutn gegenbur-

tigen vn' chunftign Daz wür vnnverschaidenleich mit ein-

ander gelten schulln Emerlein vri Everlain Eysaks chinden

(== kindern) vn maistcr Jona von der Neunstat den Juden
vn' írn erbn Thausent phunt guter wiener phening. Da wir

in ierchleich ze dienst verreichen vn' gebn schull'n hundert

phunt wienner phening ye auf sand Giligen 3
) tag. Wem

wir sew dann nicht ye auf sand Giligen tag des vorgeraitn

Dinst, So get furbaz sehad auf den selbn Dinst mit anz ge-

nomener (= obgenannter) red all wochen auf ye daz
phunt phening ziven phening. Haupgüt dinst vn' schadn

') ós -) Schrnückenpenig v. Schinuckenphenig úgyszintén

Agendorfer 1379-ben többszörös háztulajdonosok voltak. L. Sop-

ron v. levélt. Lad. 8. et K. f. I. Nr. 22. Emerlein és Everlein

soproniak voltak (1. a 3. sz. okmányt) ; késbb egyikük Német-
Ujhelybe távozott. Azonosak «smerl un euerl dy Juden» -el.

a
) (liligentag vagy Girigentag = Egidius-nap, szeptember 1.
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schulin di Juden habn auf vns auf vnsern erben vn' auf allen

vnsern gut[e]rn di wir habn in alln' landen ez sein erbgutr
oder var[e]nd (= beweglich) guter, wir sein lebentig oder
tod. Sew schulln vns auch nicht netten (= nöthen) in den
nesten (= nächstem Acht iarn die nach einandr chunftig
sind. I>az wir sew wer ver richtn der vorgeschribn Tawsent
phunt phening, ez wer dann daz sew hofft ntt dar zu
pricht oder nottichi nöthigt). Daz sew der sei[b /

>

i mäch-
ten ez wer vnsers lierren de* Chünnigs vngenod, oder daz
in vrlaub auz dem land gebri würd, oder daz sew ze vanch-
nüss (=Gefängniss), daz sew daz weiss möchten mit derwar-
hait. So schullen sew vns vor sag'n eines iar. So schulln wir
sew wn 1

) Hauptgut vn' dinst gar vn' ganz in der mazz als

vorgeschribn ist. Sundern au' [ch] di phening furbaz nach
den Acht Jarn wann sew vns dann manet. So schullen wir
sew wü 2

) Haüpgut vn' versezzens dinst. Tun wir des nicht,

So schullen sew vollen gewalt habn vns vnser erben vnser gu-
ter ze notten zu phendn vnd aufze haltn in allen landen in

Steten in Mercliten (= Märkten l als langvn als verr (= fer-

ner) Daz sew gar vn ganz gericht vn gewet (= gebet) werden
Haupgut dinst vn schaden in derrnazz als vorgeschribn ist.

Wer vns auch mit dem brife ermanet ez sein Christan oder
Juden innen Landes oder auzzer Landes, den sei wir ge-

punden Haupgut dinst vn schadn waz auf versezzen dinst

gesuch gangen wer. odervber. Ze vrchund vn' zu eine' le-

bentign' zeugn der sach geben wir in den brif behangen mit
vnsern stat in sigel. Geben nach Christi gepurd dreizehen
hundrt Jar dar nach in dem funnf vn' Sibenzkistn Jar an
sand Michels tag des Erz Engel.

Eredetije hártyán függ viaszpecsét töredékével Sopron város le-

vélt. Lad. XXXI et F. F. fast. I. Nr. 2.

1

)
Wein = kifizetni, utóbb is csak egyszeren wn áll helyette.

2
)
L. az 1. jegyzetet.
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Sopron, 1379 április 10- és május 29-ike közt. Lajstroma

a soproni házaknak és a hozzájuk tartozó káposztás ker-

teknek, közlük felsorolva a zsidók házai, a melyekhez ká-

posztás nem tartozott.

Verraerckt, die Saihnass, Innen vnd von der Statt zw
Ödemburg, auff die Äcker Anno di (= domini) 1379 Jare

anstält.

Nota das ist das puch zue Odenburg zu den Äckern (igy)

dy do gehoredn (= gehören) zu yegleycheni Haus nach
der Saylmazz vnd seind ye in ainer saymazz (igy) zehn ge-

hawsser (= Häuser) vnd sind auch getaut von newn sach'n

Nach cristi geburd dreyzehn hundert Jor dar nach i[n]deni

newn vnd sibnzigstn Jar Zwischen Ostern vnd phingstn

vnd das ist geschehn mit gemaynem Rat armer vnd reicher.

C No' x
) dy erst Saylmazze dy i[n]dye

indr (igy) (=innere)
stat gehört dy hebt sich an vord'

newstift vnd hat yetz haus in der
selben Saylmazz iij ywhart 2

)

C Do selbn pey d'aw 15

) hat yez bauz
aine chraut gartn wey' vil das

ist Allain dy Judn haussrn dy
habent chaine ch'[r]autgartn nicht.

C It[em] Tröstell Jud ain haus hat nicht

Affrell un' smerl dy Judn iii j *)

hauss habent nicht.

*) «C» valószínleg Caput- ot, a «No» pedig Nota-t jelent.

") «ywhart» talán mértéket, holdat (Joch) jelent.
8

)
pey d'aw = bei der Aue.

4
) iiij, 3 1

/2 házat jelent, a Vs a régi okiratokbau mindig
így iratik j.
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C Yöndel Jud ain haus hat nicht

vinkel d'Jud 1 haus hat uicht

Dauid Jud' j haus hat nicht.

Tuckhaus l

) j haus hat nicht

Zcrl dy Jüdin ij haus hat nicht.

C It em] vinkchel 2
) Jud j haus

Öffendl Jud j haus
Smoyel Jud i haus
Vn dy egn na'tn'

3
) häuss' ha

bent chaine chrautgartn

G No' dy andr Saihnazz dy
in dy stat gehört dy hebt

sich an pey pawgartn ge

merkch vnd dy saymazz
get vnb in dy füfft Saylmaze
vnd do ist Ort hab'rin dy
alt Doncrin mit aynem
j haus.

C. No das ist dy Sailmazz
in d'stat zue Ödenburgk

x
) «Tuckhaixs» fürdházat (Taucbhaus) jelent.

-) Vinkchel Jud aligha azonos «vinkel Jud »-dal, mert mind-
kett itt egymás mellett van említve ; azt hiszem, az azonos
nevek közül is többen különböz egyéneket jelölhetnek, mert
a rendes eset az volt, hogy mindenkinek meg volt a maga
háza, holott itt, ha az azonos neveket azonos egyéneknek
veszszük, akkor az volna a rendes eset, hogy mindenkinek
több háza volt több kerületben szétszórva. Persze, a többször
emiitett «snierl un euerl» két testvér azonos «AJfrel un
smerl»-el, akik egyébként is ismeretesek. Mindig együtt említ-

tetnek, ügyleteiket együtt kötötték, vagyonuk közös volt, dús-

gazdagok voltak, többszörös házi urak. L. fönt a 2. sz. okm.,
továbbá v. ö. fönt a 22. 1.

8
) «dy egn natn» annyi tesz, mint «die ehe genannten» a

föntemlítettek, nem pedig «egn uain» a «kilencz» ház, amint
azt Hajnik olvasta (i. m. 212. 1. 38. j.). Hisz ebben a Sail-

massban nem is 9, hanem 11 ház volt. Es Sopron nem 10,

hanem 20 Sailmassra oszlott : a belvárosban 10, a külváros-
ban 10.

A zsidók története Sopronban. 1 7
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nach yedem Hause
It[emj Nicbkos Laymzz ist an-

heber mit 1 haus.

It[em] dy antwiu iii virtail

It agndorffer ij haus
It dy gold'vm j haus
It vischel ir su' (= Sohn) j haus
It joheb chramer j haus
It Jörig geyrll ii

It Haus sw'zl ii haus
It cholnian i haus
It chohna' ist orthaber

mi j haus Swerzl'ht

id. domu' . . ')

C. No' das in saylmazz sind

X hauss vn 1 virtail

C No das ist Dy andr Saylmaz*!

C No dy dritt Saylmazze 3
)

No dy sibnd Saylmaze
It fridl' mit d'hawyzst (?)

anheber mit i haus
It smerll vn euerl dye
Judn i haus
It Jouel d'Jud i haus
It vinkel d'Jud i haus
It Dau'id d'Jud j haus
It Jänusch chuemaul (= Kuhmaul) ii hau'

It phirad marstal i hau"

It Tukchaus j haus

1
) Valószínleg a grammatika ellenére idem domus-t mond,

azaz, hogy Swerzhlt is ugyanabban a házban lakik.
'-') A második S;iilmass-ban 10 ház van, köztük egy se zsi-

dóé, azért itt mellzöm ket.
3

i A 3-ik Sailmassban 9 1
/* ház van, a 4-ikben 11, az 5-ikben

9, a 6-ikban 10, de a tulajdonosok közt egy zsidó sincs.
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It wiklperger j haus

It zörcll d'jud i haus
pet scher'rin (= Schererin) ist orthab'in

mit i haus.

C. No dy acht Sayhnaze
It vinkel ist anhehr'

mit j haus
It ojfencT l jud j haus
It smerll vn euerll iij hau'

It Jäckel stich'nhinchel ij hau'

It wolcher d' phaff (= Pfaíf) i haús

It Chruax d' spiezzel j haus
It pernot nachrichtr (= hóhér) i haus

It wolfel doner j haus

It Niklos vo' pr[o]destorpf i hau'

It Nik'l scherer ist orthaher

mit i haus

C No dy neind Saylmaze
It Jacob antawer ist anhe'

ber mit i haus

It lewbl scherer i haus

It pet' güt (= bete gut) gesell ii hau'

It schekam i haus

It lew'tl i haus
It zerlin dy Jüdin X haus

Ottin dy ärzin i haus

It hayreich gayzzel ii hau'

It Smoychel*) der Jud ist

orthaber mit j haus

C No' dy zeh'nd Saylmazze
It d'selb smoyel ist anheb'

mit j haus
It pet' d'harka i haus

It thoma tärr'nhoffer ii hau'

ide'[mj i virtail tärnhoff'

*) «Smoychel» nem azonos a fönti «Sinoyel»-el, hanem a

Lövetkezvel igen.

17*
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i haus i virtail

It hayreich gayzzel 1

) j haus
No' in d'Sayhnazze seind nun
Vj haus vnd hat einend
in der stat

2
).

Eredetije 5 oktáv papírlapon Sopron város levéltárában Lad.
VIII. et H. faso. I. Nr. -2-2.

4.

(Sopron), 1405 július 4. Miklós mester, Magyarország al-

tárnokmestere és Gevs Péter, Zsigmond királynak Sopronba

küldött, a zsidó ügyekben teljhatalom inal felruházott meg-

hízottjai, a király által 3000 arany forint és 500 kamara

forint erejéig megbírságolt soproni zsidóktól fölvettek 1000

forintot, a mit a királyi ügyletek elintézésére fordítanak.

Ich mayster Nicklas, Lucas sun, dyzeit vndertamyck-
mayster in Vngerland vnd Ich peter von Gevs wir vergehen
offenleich mit dem briff vnd tun chunt allen dy In sehent

oder herent (= hören) lesen. Alz vns der durchleuáhtigiste

hochgeporen fürste vnd Here Herr Sigmund von gots gna-
den Kunyg ze vngern etc. vnser gnediger Herre in ettlei-

chen seinen sachen vnd geschefften gesendt hat gen Oden-
burg vnd darynn mit seinem vollen gewalt sunderleich von
wegen der Juden dasselbs dy er vnd wir an seiner stat be-

schazt haben vn von In nemen sulién vnd wellen noch dem
Abpruch so sy mit vns getan haben vmb drei/ Tawsend gu-
ter Rotter guidein vnd vmb funif hundert chammer guidein

') Ez a név «gayzzel» tán ugyanaz, mint «gayzol juratus»,

a ki N. Lajos anyja eltt képviselte Sopron városát János
bíróval együtt. L. fönt a 16. 1.

2
) Ezen 10 Sailmass után következik másik 10 Sailmass,

a mely így kezddik : no' das ist dy erst Saylmazz nach ye-

dem haus vor der stat zu Ödenburgk. De a háztulajdonosok

közt egy zsidó sincs, csupán a 8-ik Sailmass-ban egy zsidónak
ii szolgája van felemlítve: Tt.\ern\ Haynyl Judri chnechi

1 octl (Vs ház).
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ze hundertnewn pheningen ze rayten 1
) nach Rat vnd wey-

sung der Erbern weysen, dez Burgermayster Richter vnd

dez Rats ze Odenburg dasselbige gelt vns eniphalen ist in

zenemen vnd gescheffte dez egenantrj vnsersgnedign herren

damitt auz ze richten vnd ze geben wo de/ bin verschaffl

ist von seinen gnaden. Also baben vns dyselbigen Juden ze

Odenburg an der Svm gelts alz vor benant ist, recht vnd
redlich auzgericht berayter Tawsend guter Koter guidein

davon sagen wir sy vmb also vi] gelts quyt ledig vnd los.

Mit vrchund dez briffs versigltn mit vnsern payder aufge-

druckten Insigiln der gebnist dez Samstags an sandVlreichn
tag Anno etc. CCCO°- qnto.

Eredetije papíron á setétzöld kis viaszpecséttel Sopron város le-

vélt. Lad. XV. et P. fasc. III. Nr. 109.

5.

Tata,') Zuhitrius <le Nasser királyi fölkincstartó levele

Sopron városához, a melyben a várost a deczember körül

esedékes zsidó adó behajtására annál is inkább figyelmez-

teti, mivel ellenkez esetben a polgárok vagyonát fog-

lalja le.

Salutacione decenti iugiter premissa . . . amici nobis sin-

cere cári et dilecti. Noueritis, quod cum nos a regia firmis

habuerimus in mandatis maiestate, ut solicitudinem etdili-

genciam omnimodam adhibere deberemus ad exeipiendum

*) «Roter guldehi» arany forint. Jennek értéke egységes volt

az országban, de a kamara forint értéke nem mindig és nem
mindenütt volt egyforma. Sopronban 109 fillérével számítot-

ták, a mi itt külön ki is van emelve. «Rayten» : számítni.
") Ezen évszám nélküli oklevél minden valószínség szerint

a XIV. század végérl vagy a XV. elejérl való, a mit az

Írásmódon kívül még az is bizonyít, hogy az említett hiva-

tallal, tthesaurarius regiits* név alatt legsrbben Zsigmond
király idejében találkoztam |L. Sopron város levélt. Lad. L.
fasc. IV. Nr. 92, a hol 1398-ból való a thesaurarius regius)

;

egyízben ugyanilyen elnevezéssel, mint itt «summás thesau-

rarius» 1406-ban fordul el (u. o. Lad. L. fasc. V. Nr. 138).



262

pecuniam judeorum regalium vestri in medio commoran-
cium. quibus hoc tempore regié maiestati solvere obligantur,

quam ob rem universitatem vestram presentibus diligenter

quatenus iuxta nimm et formám üterarum regalium, cum
presentibus vobis directarum eosdemjudeos ad saüsfaccio-

nem ipsius pecunie conpellere et astringere velitis alias si

eos comiseritis inconpullos (sir) res et bona uestrorum ci-

vitensium (sie) proeul dubio fient detentiva. Scripta inThata

feria quinta proxima post festum beate Lucie virginis.

Zuborius de Nasser, sumpmus Thesaurarius regie maie-

statis et castellanus Budensis, ut in omnibus.

Zárlatán zöld pecsét ;
papírra irt eredetije Sopron város levél-

tárában Lad. VIU. et H. f. II. Nr. 49.

<».

Sopron, 142ö május 1. Kophel soproni zsidó elismeri, hogy

József (német-ujhelyi) zsidó helyett fölvett Sopron városától

nevezett Józsefnek járó 727 magyar arany forintot.

Ich Kophel der Jud yz gesesen zu Odenburg, Bekenn
offenlich.rn.it diesem brife, Das mieb die ersam weisen der

Burgermaist' richter vnd rate auch die ganz G-emain der

Siat zu Odenburg verricht vnd bezalet habend an der Gelt-

schuld 127 Josephn dem Juden schuldig beleibent, Hundert
vnd siben vnd zwanzig vngrischer guld gut vnd en volln

swerer (= in der vollen Schwere), vn sag auch Sy ir erben

vnd Nacbkohm anstat des vorgenan' Josephn des henan'

Summ geld qurl ledig vnd los vor all anspruch mit vrkond.

Besigle mit des erbern weisn Herr Galusch Petrenus die

zeit Burgmaist' vnd Judenrichter aufgedrucktn Petschad

(= Petschaft), Den ich darumb vleiss|ig gebetn bab, im
vnd seine erbn on (= ohne) schadn. Darzu ich auch mit

mein Handgeschriffl mein Zusigel auch an disen brife be-

zaichnd hab. Geben anEritagnach vita'[lis annoDom[ini]
1426.

b"- . . tik "f n pro (
p

-
H -)

•
i Magyarul : «Jákob, a boldog emlékezet Mordechái fia.

Czádok, a boldog emlékezet Achiman (?) vagy Achikam (?) fia».
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Eredetije papíron zöld viiiszpecséttel Sopron város levélt. Lad.
XIX. Easc. I. Nr. 32.

Német-Ujhely, Í456 jul. II. IJJ. !''ri<ji/cs császár, mint

Sopron zálogbirtokosa, meghagyja Sopron városának,

hogy Musel zsidó gyermeket, Nacham zsidó fiát, adja át

Reinprecht Reichenburger étekfogónak, a ki <iz közeihez,

fogja öt szolgál! (ítni. IIa van valakinek a fiu ellen valami

ügye. majd elintézi azt, a nélkül, hogy a város szabadal-

maiban Uá>- esnék.

Fridreich von gots gnaden Römischer kayser Zuallenzei-

ten Merer des Reichs, Herzog Ze Osterreich vnd Ze Steil

etc. Erbern Weisen getrewn lieben. Als wir ew dem Burger-
maister Richter vnd Rat vor des Knaben wegen genant
Muschel, Naehams des Juden Sun vormale geschriben vnd
ernpholhen haben denselben Knaben vnserm getrewn lieben

Reinprechtten Reichenburger vnserm drugséssen zu vnsern

Hamiden vberzeantwurtten vnd nachmaln vnsern getrewn

Heinreichen Schrutawer vnsern Turhuter mit vnsern glaub

brief hinab von derselben Knaben wegen haben geschikcht

vns den noch zeanttwürtten, das [r aber alles veracht vnd
vns denselben Juden bisher oich geantwurt habt, das vns

frömbd nymbt vnd nicht geuellet. Nach dem Tr über vnsre

.ludet) vnd Kamer Knecht aicb.1 zerichten habt, also em-
phelhen wir ew ernstlich vnd willen, daz Ir noch on lenn-

ger verziehen denselbn .luden Knaben bemelten Reichen-

burger zu vnsern Hannden antwurttet. Vermaint dann
yemand zu denselben Spruch ze haben, sein wir willig die

zehörn, oder schaffen zehörn vnd verrer darinn ze handeln

naich ainn pillichen, vnd so] ew solh antwürttung an ewrn
freyhaitenvnuergriffenlicb vnd on schaden sein, davon so tut

dar hin dhainn annders nicht, das main' wir gar ernstlich.

Geben zu der Newnstat, an Sambstag vor sand Margre-
then tag, Anno domini etc LVI° vnsers Kayserttumbs im
fünften Jare. Commissio domini

Imperatoris in causa.

Külzetén Sopron városához i zimezve, zárlatán vörös pecséttel
;

eredetije Sopron város levéltárában Lad. K. fasc. III. Nr. 145.
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8.

Bécs, 1460 Julius 25. III Frigyes császár, mint Sopron

zálogbirtokosa, meghagyja Sopron városának, hogy az itteni

zsidók ne háborgattassanak tovább, neiwgy ezen hábor-

gatások által Sopronból elhajtassanak.

Fridrich von gots gnaden, Römischer Kaiser Zu allen

zeittn rnerer des Reuchs zu Hungern, Dalmacien, Croacien
etc. Kunig, zu Osterreich Ze Steyr etc.

Erbern weisen getrewn lieben. Wir vernémen, wie vnser
Juden zu Odemburg in meniger weeg beswert werden. Em-
phehlen wir ew ernstlich vnd wellen, daz Ir darob seitt, da-

mit Sy hinfur solher beswernuss vertragen beleiben, vnd
gehaltten als von altter ist herkomen, daz auch Ir selbs

In solh beswernuss auch nicht tut, damit Sy dadurch da-
selbs Zu Ödemburg nicht vertriben werden, sunder hinnder
vns beleiben mugen. Darantut Irvnser ernstliche maynung.
Geben Zu wyenn an sand Jacobs tag im Snyt Anno do-

mini etc, LXÜ vnsers Kaisertumbs im Newnnten Jar.

Cominissio domini.
Imperatoris propria.

Külzetén : Den Erbern weisen vnsern getrewn lieben dem
Burgermaister Richtter vnd Rat zu Odemburg.

Eredetije levélalakban, zárlatán veres pecséttel Sopron város le-

vélt. Lad. K. fasc, III. Nr. 190.

9.

Sopron, i*490 április 16. Simon zsidó és felesége Söndl,

hajdani gyri lakosok, Sopron város fölszólitására beisme-

rik, hogy a városnál,- szükségén segítend, 800 arany forin-

tot ajándékoztak neki, a miért a város nekik a kiérdemelt

halálbüntetést elengedi. Kötelezik további) untunkat a vá-

rosnak az ügyükbl szaunázó mindennem költségét

megtéríteni és igérik, hogy a város ellen semminem kirá-

lyi szabadalmat nem fognak kieszközölni.

Ich Symon der Jwd vnnd ich Schöndl, sein Hausfraw
emallenn (= ehemal) wohnhaftig gesessen zw Ra b vnnd
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n\v vmb auf diezmal hindrn di crsaracnn fursichtigenn vnnd
weisenn Herrn Burgermai ster Richter vnnd Raat vnnd di

Ganzenn Gemain der Stat zu Odennburg angeherscht ha-

ben, Bekennenn für unns vnnser eribenn, Rat, Helffer vnnd
Kummen wer die sein, oder gesein mochtn, Christenn oder

Juden, Geistlich oder weltlich niemand nicht ausgenommen
noch hindan gesetzt. Sunden all hie Im wegriffenn (= in-

begriffen) Das wir mit wolwedachten mut vnnd mit vnns-

rem gutlichn willen vngenoth, vngeschazt, vnnd unwe-
zwunngen, nur allain angesehen ettwo genesen merkliche
notturfft, So denselben Herrn von Odennburg vnnd Gemei-
ner Stat von wegen des abganngs weilenden des durch -

leuchtigstenn fursten vnnd herrenn Hrn Mathiasen von
gotz gnaden zu Hungernn vnnd zu Behem etc. Kunig her-

zogenn tzw Osterreich vnnsers genedigistenn herren löbli-

chen gedachtniss anliegunt gewesen ist, den vorgenanten
Hrn von Odenburg, vnnd gemainer Stat tzw sohlhenn ih-

renn Notenn, achthundert Guldenn vngarisch geben vnnd
geschenchkt haben, in der Mass vorn vnnd maynung, Dass
ich vorgenanter Symon Jud, main Hausfrau, unnser beder

eribenn, noch niymants von unsernn wegen, di wenanthen
Summa gülden von den gedachtn Herren von Odenburg,
gemainer stat, noch Irena nachkomen itz noch hinfur nicht

vordernn sulln noch wolln, gar in khaynerley weg noch ways
wiewohl vnnd ich egemeltn Symon Jud widr di vorgenantn
Herenn von Odenburg vnnd gemayne stat, ettwas ain

grosse vnnd grobe Verhandlung gethan hebe, darumb ich

dann verrer an mainem hals vnnd gut zestraffen, schuldig

gewesen war, derselbn straff sie mich dann von wegen der-

selben mainer aigenwilligen vnnd wilkurlichen verwilgung
als vorn wemelt ist, begenad vnnd gutlichem nachgeben
habn. Wan aber das ich genanter Symon Jud main Haus-
fraw, unnser beder erbn, oder yemands von unnsernn we-
genn, die wenannte Summa guidein, an die westimbtem
Herenn von Odemburg, gemain e Stat oder an ihr nach-
komen eruordereten, vnnd ersuchen woltenn, wie sich das
wegab oder saw inzerunng nachraisenn vnnd scheden
brachtn wenig oder vil, alsdann seinn vnns die wenannten
Herenn von Odennburg oder Ir nachkomen der wermanung
Summa guldn nicht schuldig noch nflichtig zw antburten,

Sundrn sv sullenn allenthalben vberal an alln Ennden der



-.'tili

gemeltenn Sachenhalbn widervng wehalts vnnd gebungen
nirlit habn. Auch geloben wir in bei vnnser Judischkail

\ und Starken ayd die selbn scheden zerunngnn vnnd nach-

raisenn, oder was sy des schaden namen wie auch der

schad genant sai wundr klain oder gross, wenig oder vi]

ganzlichen abzulegen, widerkern, 'nabtragen vnnd in das an

aller stat richtig machen. Wir sullen noch wellen noch aie-

mands von vnnsren wegenn wider di selben Herrnn von

Odennburg oder ir nachkommenn der werurtn sachenhal-

ben gar khainerlai freihait noch Commission von den Lann-
desfürstenn in Hungern oder Österreich, aufgrund nicht

geniessen, noch damit wehelfenn gar in khainnerlai weg.
\' inul ob wir aber da wider raten, vnnd di lanndesffürsten

ir rat oder yemand anndernn, darurnb anlangen wurdenn,
das der wenannten Sachennhalben, wider di von Odennburg
sein wurde v'pinden wir uns hirmit wissenlich in Craffl des

Brieffs als ess vnnd sich das wegab, dann alspald in die

St raff der kamer des lanndesfursten darurnb zu straffen

\- fallen gepunden sein sullen vnnd wellen. Des zu waren

vrkund vnnd .... dächtniss bab ich vorgeschribenner Sy-

mon Jud für mich mein Hausfrawe all vnns' beder eribenn

vnnd menigklichs von onnsrenn wegenn disenn Brief mit

meiner aiguenn Jüdischen Eantgeschrift gekrefftigt vnnd
westettigt. Vnnd zu mern Sicherhat vnnd gezeugniss, haben

wir vleissig gébetenn, die Beschaidnen Juden Maister Jak-

lein Juden, wolffen den Juden, Sahnen Juden. Moises Ju-

den vnnd Märhlein den Juden dizeit all gesessen Zu Odenn-
burg, das sy auch in Judischer Hanntgeschrifft vnden an

den Brieff geschriben haben, Darunder wir vnns vnnd all

vnnser ériben' auch für menigklich von vnsern wegen bei

vnserm Starkhenn ayd so wir dem hochstenn got ge-

schwornn vnnd zu antburten baben vnnd auf \ unser Judisch-

kait v'pinden alles das war vesst vnnd vnwiderruflich

zw haldenn so vor an dem Brieff geschriben ist treä'v-

liebeii vnnd ungefärlichen. (leben zw Odennburg an frey-

tag nach dem beding Osstertag anno domini millesimo

quadringentesimo nonagesimo.
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*i Magyarul: «Mi alulírottak tanúsítjuk, hogy a Simonnak
nevezett Sámuel. Eleázár fia és felesége Söndl megbíztak ben-

nünket a lenti okmánynak aláírásával, mely az ö saját és

felesége akaratát tartalmazza ; anélkül azonban, bogy kár

háramlana abból iánk. És ezt mi megersítjük kezünk alá-

írásával :

Jákob, fia a prágai Izsák rabbinak, kinek emléke a jövend
élet számára legyen fentartva.

Benjámin, a boldog emlékezet Szaádjának fia.

Salamon, a boldog emlékezet Eleázárnak fia.

Mózes, a boldog emlékezet Cbájimnak fia.

Mnnlechai, a boldog emlékezet Jákobnak 6a.»

Ez héber nyelven van írva, az okmány másik oldalán,

német nyelven, de héber betkkel a következ szavak

állanak: «Ich Schim'n Jude p'ken (= bekennet mit mein
Hontgeschrift i Handschrift) vn' (=und) auf meinen Ju-

dischkeit, daz ich ales i alles) daz, an dizen prife (=briefe)

geschribent stent (=steht) unverpiochen halt'n will traulich

vn unkefärlich vn unter meiner gutfer wil». Aláírva hé-

berül : «Sámuel, Eleázár fia».



268

"ti e^ö jppfi ktp (sie) pw f«
(sic) S1K '31« M^TttWlMin

b*n ja^n pináéi* imw
:ik p^ipfipaiK ':ik -pb^™

(Rási irás.)

Papírra irt eredetije levélalakban összehajtva Sopron sz. kir. v.

levéltárában Lad. XLVIII et Y. Y. l'asc. I. Nr. 7.

10.

Buda, 1491 deczember 7. II. Ulászló újra kiadja Simon,

soproni zsidónak az ö jogai biztosítására ama, ugyancsak

II. Ulászló által 1490 szeptember 95-én Székes- hehérvárott

kiállított, Sopron város tanácsához intézett oltalmazó leve-

lét, a melyben Sopron város tanácsának meghagyja, hogy

nevezett Simon zsidót, a ki Mátyás halála után Sopronba

ment lakni és ott feleségére! és gyermekeivel együtt bebör-

tónöztetett és 800 frt érték vagyonától megfosztatott, bo-

csássa szabadon és vagyonát haladék nélkül adja vissza.

Nos Wladislaus Dei gratia Bex Hungarie, Bohemie etc.

Meraorie commendanius quod prouidus SimonJudeus perso-

naliter nostrain. personalem veniens in presentiam, exhibuit

nobis et presentavit quasdani literas nostras perceptorias

sub Secreto Sigillo nostro, Ad Eelationem Eeverendi Domi-
nici prappositi Albensis in papiro patentali emanatas. Sup-
plicans Maiestati nostre, ut tenoréra earundera tansseribi et

transsumi facientes, eideni Juris sui ad cautelam, dare et

concedere dignaremur, quarum tenor talis est. Ladislaus
Dei grácia Kex Hungarie, Bobemie etc. fidelibus nostris

prudentibus et Circumspectis Judici et Juratis ceterisque

civibus civitatis nostre Soproniensis, Salutem et gráciám.
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Ex querelis prouidi Simonis Judei, coram nobis depositis

accepimus. Quodcum ipse hys Superioribvis diebus post mor-
tem viginti Serenissimi condam domini Mattbie Regis pie

memorie fratris nostri carissimi Simulcum vxore ac liberis

et bonis suis vniuersis, se ad illam civitatem nostram con-

tulisset moraturum, nescitur (juibus respectibus »Sine omni
vera et legittima causa Vos eundem Simonem Judeum imo
et Vxorem et liberos suos captivari el detineri, Vniuersas
Res et bona in Valore Octingentorum florenorum autem
aufern fecissetis, et modo quoque vxorem et liberos suos in

vestra captiuitate seruaretis et detineretis in preiudicium
eiusdem exponentes et dampnum satis ingens. Unde Sup-
plicatum extitit maiestati nostre pro parte dicti Judei, Vt
nos eidem de remedio providere dignaremur opportuno.
Quia ver nos neminem Eegnicolarum nostrorumcuiscunque
condicionis existat, per quempiam turbari rebusque et bonis
suis priuari volunius, ideo volumus et fidelitati vestre barum
serie firmiter precipientesmandamus, quatenus acceptis pre-

sentibus Si Res sie se babet prout Maiestati nostre expositum
est, vxorem prefati Simonis Judei, simulcum liberis suis de
vestra captiuitate liberre emittere, res eciam uniuersas,

ab eisdem ablatas integre reddere et restituere sine ulteriori

prorogacione debeatis. Si vero aLiqua difficultas in deten-

ciuue prefati Judei uxorisque ac liberorumsuorum, neenon
Rerum ablatarum vobis videretur, volumus et fidelitati

vestre comittimus, vt nobis suo ordine rescribere teneamini,

Ut tandem uos Sciamus intellectis racionibua detencionis

buiusmodi, quid juris facere, cum ipso Judeo et ad eum
pertinentibus rebusque suis debeamus. Seeus igitur facere

non presumatis, presentibus perlectis exbibenti restitutis.

Datum in Civitate nostra Albensi feria quinta proxima,
postfestum beati Matthei Apostoli Anno Domini Millesimo
Quadringeutesimo Nonagesimo, Regnorum nustro Hun-
garie etc. Anno primo. Bobemie vero vigesimo, unde nos
Supplicationibus prefati Judei per eum . . . Maiestati vestre

porrectis inclinati, tenoré prescriptamm literarum vestra-

rum preeeptoriarum de verbo ad verbum sine diminucione
et augmento aliquali presentibus literis nostris transcribi

et transsumi facientes eidem Judeo juris sui ad cautelam
duximus concedendas Communi justitia obseruata. Datum
Bude in Vigilia festi coneepeionis beatissime Marie Virgi-



270

nis Anno Bomini Millesimo Qudringentesimo nonagesimo
primo.

Eredetije papíron, levélalakban összehajtva, rányomott vörös

viaszpecséttel Sopron szab. kir. város levéltárában Lad. XLVIII et

Y. Y. Easc. I. nr. 9.

11.

Buda, 1492 márczius i'?. II. Ulászló Farkas, soproni zsidó-

nak és a többi zsidóknak pana tzára meghagyja Sopron

város polgármesterének és tanácsának, hogy az tudtuk-

kal néhai Harb Kristóf soproni polgár által 130 frt erejéig

kizsarolt zsidókat elégítse ki Harb Kristóf vagyonából.

de comissione domini regis.

U ladislaus Dei grácia Rex Hungarie et Boliemie etc.

fidelibus nostris Prudentibus et circumspectis Magistro
crvium ac Judici et Juratis Ciuibus, Ciuitatis nostre Sopro-
niensis, Salutem et gráciám. Expositurn extitit Maiestati

nostre. in persona Judei Farkas dicti, vniuersorumqne alio-

rum Judeorum Inhabitatorum illius Civitatis nostre, ad
modum gravis querele, qualiter C'ircumspectus condam
Cristhoforus Harb dictus, conciuis \ester, Snperioribus

diebus. cum in btunanis agebat, Centnm et triginta florenos

auri, super ipsos Judeos minus iuste ac indebite, ad scitum

vestrum exegisset, et extorsisset. preterea predicti Judei

exponentes. ipsi condam Cristoforo adlmc superuiuenti.

Sexaginta tlorenos auri mutito ac sub spe restitucionis acco-

modouisset, quasquidem summás florenorum, Memoratus
Cristoforus Harb, quoad superuixisset, eisdem exponentibus
sepius petentibus, reddere ac restituere recusasset, In grave
Preiudicium Pretactorum Judeorum, ac dampnum mani-
festum. Quare Supplicatum extitit Maiestati nostre, pro parte

Pretactorum. ut ipsis superinde de remedio prouidere dig-

naremur opportuno. Unde nos sicuti neminem Regnicola-

rum nostrorum. ita nec Prcí'atos Judeos sub dicione no-^tni

existentes, suis Rebus et peeunys, per quempiam indebite

priuari volumus, ficlelita ti igiturvestre, barum serie firmiter

Precipientes comittimus et mandamus, quatenus Mox visis

presentibus, de Rebus et Bonis predicti condam Cristofori
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Harb, annotatis Judeis exponentibus, Racione Predictorum

florenorum auri plenamac omnimodam satisfactionem im-
pendere modis omnibus datis et teneamini auctoritate

nostra, presentibus vobis in hac parte attributa et Justitia

mediante, secus non facturi, presentibus perlectis exhibenti

restitutis. Datum Bude feria Quarta proxima ante Dornini-

cam Oculi, anno Domini Millesimo Quadringentesimo No-
nagesimo Secundo, Regnorum nostrorumHungarie etc. anno
Secundo Bohemie ver vigesimo primo.

Belül veres pecsét nyoma ; papírra irt eredetije Sopron szab. kir.

város levéltárában. Lad. XLVIII. fasc. I. Nr. 10.

12.

Buda, Í4Q1 mdrczius 30. Szapolyai István, szepesi gróf,

Magyarország nádora, fölszólítja Sopron városát, hogy

azon hémet-ujhelyi zsidókat, a kik lakhelyükrl máshová

szándékoznak költözködni, legalább három hónapig hagyja

háborittatlanul Sopron városában.

Stephanus de Zápolya, Comes perpetuus Sepusiensis, ac

Regni Hungarie palatínus etc. prudentibus et Circumspec-
tis Magistrociuium Judici, Juratis ciuibus Ciuitatis Sopro-
niensis Salutem et honorem. Intelleximus, Qualiter certi

Judei ex Nono Ciuitate Regis Romanorum adalia locasese

iransferre volánt moraturos. Eam ob rem rogamus vos,

Eisdemque auctoritate Regia, qua impresenciarum fungi-

mur, nihilominus committimus, quatenus, dum prefatiJudei

de Noua Ciuitate ad vos et illám ciuitatem Regiam appli-

cuerint, Eosdem pecuniis ipsorum, Saltem ad trés Menses
vt scilicet interea iidem aliqua lóca, quo sese diuerti habeant,

querere possint, pacifice vti etmorari permittatis et permitti

facialis prouidentea etiam, ne aliqua impedimenta aut

vexationes, per ciuitatenses aut alios quospiam interea ei.s-

dem inserantur, el iterum rogamua et committimus in

boc aliud non facturi presentibus perlectis exhibenti resti-

tutis. Datum Bude feria quinta proxima, posl festumBesur-
rectionis domini Anno eodem Mftllesimo Quadringentesimo
Nonagesimo Septimo.

Eredetije papíron angyalt ábrázoló kis veres pecséttel Sopron
város levéltárában. Lad. VIII. et H. fasc. III. Nr. 138.
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13.

Sopron, 1497 április 19. Dresing Tamás Sopron város ta-

nácsa eltt kinyilatkoztatja, hogy mindazon adósságok, a

melyekkel Caszariel zsidónak tartozott, semmisek és ér-

vénytelenek, hanem Caszariel helyett Sleml cseh zsidó

veszi át a hitelez szerepét, a kinek ha november 11-éig le

nem fizeti a nyolcz frt tíz schilling és tíz fillérnyi tartozását,

akkor fél háza és fél szlje a hitelez birtokába megy át.

A régi hitelez Caszariel a rá vonatkozó részt héberül er-
síti meg.

Anno dmi, 14-97mo Am Mitichen nagst vor Sand Georgn
Tag des Heyling Martrer haben die Herrn des Eats durch
vleissig gebete baider Partey Hm Thoman Dresing vom
Cassariel Judn vnd sein erbn vmb alle Schuld vnd ver-

schreib'n So er im gewesen ist, enthobn vnd der Benan' Jud
hat sich solher nachgeschriben Schuld bey dem bemeltn
Hrn. Thoman Dresing vnderfangen Das Benant HerThoman
dem obgeschribn Sleml Behem Judn oder sein Erbn in nagst-

kunftigen Sand Mertentag erligen vnd bezalln soll VIH guld
X ß vnd X phening per 1 fl. für phandt seyt des gemelt Hr
Thoman Dresing dem benantn Judn sein halb haws In der
statNeben demHm Kramer gelegn vnd sein halberweingartn
Im Rinnstl Neben Hrn Wonisthn vnd Hr Wilibalda grünt
Weingartn ledig und frey. Ob aber oftgemelter Hr Thoman
selbe geelt nit zu den bemeltn tag dem Judn erlegn, Aisdan
mag derJud zudem beschribn halbs Haws vnd halbn weingartn
steen vnd damit alle mit anndern seinen gut mit versetzen,

verkavffn wi In verlesst Handl Treulick vnd vngeuerlich.

Es soll auch der Cassariel noch sein erbn oder yemand von
seinen vetern khainerlay anordnung oder Zwespruch brief

lieh noch mundlich zv dem Oftbenant Thoman Dresing oder
sein erbn habn. Erlegt aber der obgenannt Hr Thoman die

Sum gelt zw kehrt Zeyt, So is Ihm sein versezt Halb Haws
vnd weingart wiederumb gefreyt. Damit nach seinen willn

wir Im verlesst Zv handln auch ti-eulich vnd vngeuerlich.
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Als das obgesebribn ist, das ist mein gut will vnd bestal das

mit main . . Hantgescbrift Toma Dresinur
.

(Az utolsó mondat más Írással van írva.)

TiöTin ny *t nana ""pottn »un bzb miö "«n (*

bau ™Arn [dTttiö v&mo jttpíi brruai ^toa *aw
dw vcnvbi ,l

? pKi -Q-6 bia 1 nsntr D^iparc ryirari

dki írvtta Tp 'HM irfrw «in pT abipa rbp íwan
pbioa ovn m orip w bp dtöwöti rbp o-aro

taihta
(,,n oinmi ainaj p&^p *6i pnrsb pbtiaöi

n:iaön nTirr na -ra?x aix; Stö wnna t *t«k *t

Simwa
(Négyszögletes héber írással.)

Eredetije Sopron város levélt. Lad. IX et J. Prot. Nr. 1 et B.

14.

1499 november 28. Miksa császár meghagyja Sopron város

tanácsának, hogy a bécsi szent Ágoston klastrom tem-

plomából elveszett 24 font érték oltárteritt, mely állí-

tólag a soproni zsidóknál van elzálogosítva, nyomozza ki,

és ha az csákugyan a zsidóknál van, vegye el tlük és

kárpótlás nélkül adja azt vissza a nevezett kolostornak.

Maximilian von gots gnadn Römischer kuni-;.

Getravoii lieben. Vnns haben die Erbern xristlichen,

*) Magyarul : «Kinyilatkoztatom ezennel mindazoknak, a kik

kézírásomat aláírásommal együtt látják és hallják, hogy én

Tamás polgárt mától fogva mindennem követeléstl a vilá-

gon, a mit az ember szája csak ki tud mondani, fölszabadítok

és neki mindent elengedek, úgy hogy som nekem, sem örö-

köseimnek rajta semmi követelésünk a világon nincs: ki-

fizetett engem teljesen. Ha pedig léteznének tle ezelttrl

az én nevemre szóló iratok, úgy azok ma semmiseknek te

kintendk, nem kötelezk és nem érvényesek. írva és aláírva

ma, szerdán, ijjár hó, a szerencse havának 14-ik napján. így
szól Aser, Jehuda fia, a ki neveztetik Kaszarielnek.»

A 7-;iilúk története Sopronban. 18
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vrmser lieben andächtigen - - der prior vnd conuent zu

sand Augustin Zu wienn anbracht wie In an sand Augustins

tag nagstunerschinen in Irm Gotshaus ain Altartuch bey
vierundzwanzig phnndt phening wert vmpfcombd vnd den
Juden bey Ew zu Üdenburg verzezt sein sulle. Und wann
Ew aber vnd menigklich zuuerhenngen nicht geburet das

solh gut so zu der Ere gottes geordent dermassen in der
widerwärtigen hennde beleiben sulle; Demnach Begern
wir an Ew mit vleis vnd Ernst beuelhend sofuer den
sachen allso ist, daz Ir dann bey den gemellten Juden
darob seyt vnd Sy mit ernnst dar zu halltet, damit Sy den
vorgenannten Closterlewt'n das berurt Altartuch vnuer-

zogenlich on entgeltnuss zu Irn Hannden antwurtten vnd
volgen lassen vnd darin kamen vleis spart. Daran tut Ir

vnns zusambt der billikait gut geuallen. Geben an phinztag

nach sand Kathrinen tag. Anno dorn, in LXXXXVilli"

vnnser Eeiche des Römischen im Virzehennden vnd des

Hungrischen im Zehenden Jarenn.

Commissio domini Eegis.

Külzetén : Vnnsern getreien lieben dem Bürgermeister
Richter und Rate zu Odenburg.

Eredetije papíron, levélalakban összehajtva vörös pecséttel Sopron
szab. k. v. levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y. fasc. I. Nr. 13.

15.

Sopron, 1503 széptanba' 97. Idsb Izsák, soproni zsidóitok

az öreg Sleml, cseh zsidó és az öreg Merhel rabbi, elttem ezésé-

vel kiállított nyilatkozata, melynek értelmében Zirkendorf-

fer Jánosnak nála elzálogosított pecsétgyrjével ezentúl ki-

állított adóslevelek érvényteleneknek nyilváníttatnak.

Ich Isaak Jud der Eltrer gesessen Zu Edemburg Bekhenn
rar mich vnd all mein Erbenn Nach dem mir der Edl Hanns
Zirkandorffer sein petschadring versetzt hat, das Ich den
benan Zirkendorffer vnd all sein Erben sag für mich vnd
all mein Erbinn mit ledig vnd frey vnd ob ainigerley

Schreibn oder Schuld briff mit demselben petschadring
verfertigt khunftiglich von ainm Judn furgewaist wird, solin
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all khraftlos Tod vnd ab sein. Auch Der Jud so solh briff

furbricLt soll daruiul» mich Erkhenntnuss des . . gestrafft

werden treulich vnd vngeuerlich. Act am mitwochen vor

michaelis.

Anno Im XV vnd drittn Jare.

In gegemvertigkait des Sleml Alten Behem Judn vnd des

Altn merhell Eabi Judn.

*) [nöJ'bw *nn p pmp farua
Eredetije Sopron város levéltárában. Lad. IX. et J. Prot. ant.

Nr. 2 et NB.

16.

Tata, Í5Í5 augusztus i5. Ulászló meghagyja a zsidók

praefektusának, valamint a soproni zsidóknak, hogy a vá-

ros falainak felépítéséhez és tatarozáséihoz k is hozzá-

járuljanak és saját házaikat ne lianyagolják el teljesen és

ne hagyják romba dlni, mert különben a várost teljhata-

lommal fogja felmházni, hogy kényszerítse a zsidókat az

építésre.

Commissio propria domini Eegis.

Wladislaus dei grácia Eex Hungarie et Bohemie etc.

Fidelibus nostris Prouidis prefecto Judeorum ceterisque vni-

uersis Judeis nostris in Civitate nostra Soproniensi cottnno-

rantibus Salutem et gráciám. Ex querelis et supplicatione

fidelium nostrorum Magistri Ciuium ac Judicis et Jurato-

rum Ciuium Ciuitatis nostre Sopproniensis intelleximus,

qualiter vos a laboribus et reformatione murorum et menio-
rum ipsius Ciuitatis nostre que assidue per eosdem Ciues

nostros istic non sine magnis impensis eorum fieri necessari

debet abstraheretis, nee aliqua onera solucionum tempore
hostilitatis sew disturbiorum necessitate ipsa vrgente in

eorum medium dare contribuereque velletis. Intelligimus

preterea domos et habitationes vestras in eadem Ciuitate

nostra per incuriam et negligentiam vestram adeo esse ve-

*l Magyarul : «így szól Izsák, Salamon rabbinak fia».

18*
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tustate vuiuatas et desolatas, vt ex quibusdam illarum que
desolate et neglecte hocmodo existunt iam eciam ortos

facere cepissetis. Nos vero nolentes vllopacto Ciuitatem

ipsam nostram negligentia huiusmodi vestra, in ea parte,

quam in habitatis magis desolari, mandamus igitur etcom-
mittimus vobis et vestruni cuilibet barum serie strictissime

quatenus amodo et deinceps murum et menia predicta dicte

Ciuitatis nostre Soproniensis retro et penes*) domus vestras

et ad partéin vestram se extendentem et pertinentem ac

eciarn domus et babitaciones vestras qu' primum debito-

modo pro vestro posse reficere reformareque. Et si eciam
quocienscunque bostilitates sew disturbia aliqua Ciuitati

ipsi nostre euenerint omnes labores expensasque et onera,

cum ipsis Ciuibus et Incolis nostris vna equaliter ferre

subireque modis omnibus, debeatis etteneamini.Namalioquin
dabimus tandem eisdem Ciuibus nostris plenam auctorita-

tem nostram vt vos ea premissa facientes per omnia onera
et grauamina vestra arcius cogant et compellant. Secus
itaque facere nulla racione presumatis, presentibus perlectis

exhibenti restitutis. Datum in oppido nostro Tbatha in

festo Assumpcionis Beatissime virginis Marie. Anno
domini Millesimo Quingentesimo decimo quinto.

Külzetén : Juden sullen mitleidn babn mit gemainer Stat

üdenburg.

Eredetije papíron nagy koronás veres viaszpecséttel Sopron város
levélt. Lad. LV. fasc. II. Nr. 37.

17.

Buda, 1521 május 25. II. Lajos értesülvén arról, hogy a

zsidókat Sopronban a néptömeg nyugtalanítja és bántal-

mazza, meghagyja, a polgármesternek és a tanácsnak, hogy

a zsidókat a zavargók ellen megvédelmezzék, ket régi sza-

badalmaikban és szokásaikban megtartsák és adósaikkal

szemben nekik igazságot szolgáltassanak.

Commissio propria domini Eegis.

Ludouicus dei grácia Eex Hungarie et Bobemie etc. fide-

libus nostris prudentibus et circumspectis Magistro ciuium

*) E két szó más téntával van beleírva.
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Judici et Juratis ciuibus oiuitatis nostre Soproniensis Salu-

tem et gráciám. Quamuis nos et per conciues vestros qui

superioribus diebus liberarum ciuitatum causas Judicantes

hie Bude constituebantur, de molestacione Judeorum nost-

rorura istic Sopronii comorancium, vobis mandare volueri-

mus, tarnen cum illi uobis insciis descesserint, dictos

ver Judeos nostros Sopronienses a vulgo istius ciuitatis

nostre infestari et inquietari intettigamus, vöbis per présen -

tes mandamus firmissime, vi acceptis presentibus cosdem
Judeos nostros ah omnibus turbatoribus defendere, étin

antiquis eorum libertatibus et consuetudinibus conseruare,

ipsisqtie ex parte omnium debitorum suorum Judicium et

Justiciam administrare debeatis. Auctoritate nostra Regia

presentibus vobis in hac parte concessa et Justicia medi-
iinte. Secus facere ne presumatis. Presentibus perlectis ex-

hibenti restitutis. Datum Bude Sabato proximo ante festum

sancte Trinitatis Anno domini Millesimo Quingentesimo

vigesimo primo.

Eredetije papíron nagy koronás veres pecséttel Sopron város levélt.

Lad. M. fasc. III. Nr. 122.

18.

Sopron, dátum nélkül.*) Sopron városának a királyhoz

(II. Lajoshoz) intézett kérvénye, melyben egyebek közt a

zsidóknak Sopronból való kiüzhetéséi kérelmezi.

Serenissime Rex ct domine domine graciosissime. Suppli-

catus maiestati vestre Serenissime inpersonis fidelium sub-

ditorum eiusdem magistri Ciuiuia Judicis Juratorum ac

tocius communitatis Maiestatis vestre Soproniensis in eo

Quomodo ipsi supplicantes et Vniuersa Ciuitas super mo-

*) Ezen okmány valószínleg 1522 január 13-ika után kelt

Ekkor vette ugyanis nül II. Lajos Ferdinánd nvérét, Má-

riát és Ferdinánd viszont Lajosnak nvérét, Annát vette yolt

nül. Tehát Lajos Ferdinándnál, sógoránál, a borszállítrnány

dolgában, a mi itt említve van, a soproniak érdekében köz-

ben járhatott. Lajos feleségéhez hasonló kérvényt intéznek a

soproniak (1. a 19. sz. okmányt).
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dura grauantur super multitudine Hebreorum ortodoxé

fidei hostibus in dies magis ac magis inualescentium, quo-

rum hodierno die ultra quadringentos senes rum Junioribus

computando optimum ac amenissimum Ciuitatis vicum in

habitantes, et penitus nibil in fracturis illius reparantes.

Quique vsura eorurn detestabili omnes Substantias et cruo-

rem ex miseris cbristianis quas duris eorum laboribus per-

quirunt. exigimt et qui cbristianis nisi officiunt ac secum ad

delicta trabunt. Quare Sacra maiestas vestra dignetur dic-

tos Supplicantes et miserum populum Soproniensem a tali

cede et quottidiana /teste perfidissirnorum Judeorum gene-

rosissimis et Opportunist remediis liberare et eosdem Judeos

procul ab urbe depellere, pro qua Sacra maiestas vestra

celestem triumpbum in immortali glória consequetur.

item Dicti Supplicantes nuperrime a Serenissima Maies-

tate vestra Supplicatorias et intercessorias literas de et

Super traductionem ducentorum Vasorum vini que ipsis

per modernos consiliarios Noue Ciuitatis reuocata est ad
illustrissimum principem Ferdinandum impetrarunt, cum
quibus dicti Supplicantes suam Illustrissimam clemenciam
in Ciuitatem Insbrugk in Comitatu Tyrolensi sita concomi-
tabantur et abbinc cum coinissarys literis iterum ad Con-
siliarios Noue Cmitatis remissi taliter sonantibus quod si

talis ipsorum Supplicantium traductio et priuilegmm
proaincialibus et inbabitatoribus austrie non foret obnoxia

tunc Ipsis Supplicantibus buiusmodi vinorum suorum tra-

ductio permitteretur donec sua celsitudo per eosdem domi-
nos Consilarios suos de bac re plenius informaretur. Ita

certe dominj Consiliary ipsis Supplicantibus centum tantuiv.

modo vasa vini pro presenti anno traducenda permiserunl;

quo ad Suam Illustrissimam clemenciam omnimode infor-

marent Cum autem dicti Domini Consiliary ab ipsis Suppli-

cantibus de super verissimam acceperunt informationem
quas compassiones dicti Supplicantes cum inclita domo
Austrie annuis vicibns sufferrent et quomodo ipsi Supplican-

tes culta eorum vina quattuor aut ad sunimum quinque milia-

ria tantum in ultimis confinibus Super rippam danubii

Superioris altenburge arcbiducatus Austrie sine aliquali

deposicione aut ducillo traducerent, et quod inde prouin-

cialibus nibil damni oriretur.Immo Serenissimo principi Fer-

dinando ultra tercentumflorenos lucri camere sue annuaüm
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peruenirent. [deo ipsi Supplicantes Sereuássimam Maies -

fcatem vestram iterum atque iterum petuni quatenus Sacra
Maiestas üestra dignetur ipsis coram ttlifatrissimo principi

Ferdinando generosissimis intercessionibusetcomendationis

literis subuenire, at iamdicta priuilegia sua ab rodem recu-

perare ei facilius exorare possent.

item Dicti supplicantes ab illustrissimis quondam Hun-
garie Regibus bonis literis priuilegiati sunt ut ipsi singulis

annis vicesimam decimarum frugum que de decimis Eeue-
rendi Domini Episcopi Jauriensis proueniret in vniuerso

Comitatu Soprouiensi percipere haberet ita ut ydem Suppli-

cantes ipsam vicesimam pro reparacione Ciuitatis perpetuo

valeant possidere.

Et ad haec quondam Ilmstrissirni Reges Hungarie medie-

tatem Tributi super lacum fértem pro reparatione et con-

seruatione turris in eadem ciuitate stantis et existentis

eisdem supplicantibus concesserunt, quam medietatem tri-

buti dicti Supplicantes pacifice et quiete percipere valeant

sed eedem libertates ipsis supplicantibus per Dominos
Episcopos et Dominos de Canysa ac eorum officiales ante

aliquot annis iniuste ac praeter omnem equitatem datraeta

sunt. Ideo dicti supplicantes Serenissimam maiestatem
vestram tanquam prineipem et dominum eorum generesissi-

mum petunt quatinus Sacra Maiestas vestra dignetur ipsis

Supplicantibus super dietas et omnes suas libertates cum
omnibus et singulis suis redditibus et prouentibus iterum

adjudicare et restituere et generosissime seeundum conti-

nentiam literarum superinde confeetarum renouare et con-

firmare et renouatas ac confirmatas obseruare ei ab alys

obseruari facere, ut ydem supplicantes Ciuitatem Sacre

maiestatis vestré Soproniensem in fracturis suis fruetiosius

reparare ac reficere possent, cui sinon uelocius suffragatur

corruet.

item Dicti Supplicantes multa ei grauissima damna et

depopulaciones in personis ei rebus ac possessionibus ei

villis suis ad eosdem pertinentibus per illa intestina bella

pene duodeeim annos durancia aeeeperuntei perpessi sunt.

Ideo ydem supplicantes sacram maiestatem obnixi petunl

eosdem de anmw censu, et Jobagiones suos ab Universis

taxis et subsidiis et contribucionibus ad decennium genero-

sissime relaxare et exemptos habere quatinus edes, tuguria.
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prata ao vineta „eorum, e quibus se rusticano laboré susti-

oeredebeni fertiliori modo reparare et excolere possent, pro

quibus omnibus sacratisima maiestas vestra mercedem a

Deo optimo maximo copiosam accipiet, eiusdem Serenis-

sime Maiestatis Vestre fideles Subdidi Ciues Sopronienses.

Egykorú fogalmazvány papíron Sopron város levéltárában. Lad.
XLVIII et Y. Y. fas. II. Nr. 74.

lí).

Sopron, dátum nélkül.*) Sopron város tanácsának kérelme

(Mária) királynéhoz, hogy támogassa az testvérénél, Fer-

dinánd, osztrák herczegnél a borszállitmány ügyéhen be-

adott kérvényét, továbbá, hogy a városnak fölsorolt kérel-

meit, különösen pedig << zsidóknak Sopronból való kizé-

sére vonatkozó könyörgését támogassa a királynál (II. La-

josnál).

1 >urchleuchtigiste grosmäcbtigiste königin genadigist fraw

vnd Lanndfurstin. Wir haben der königlichen mt. vnnserm
allergenadigistem Herren vnd lanndfürsten vnnser vnd ge-

meiner stat swär obligen von artigcln Zu artigkln Zuerkhenn
geben das vnns Ir königlich mt. bei dem durchleuchtigisten

fursten Ertzherzogen Perdinando r. E. k. wirde brúder
unnser weinfur halben die HC dreiling die wir Ob den funff-

zig Jarn gehabt mit genadigistem furbit vnd furdrungen
erschieslich sein wolle. Damit vnns vnd gemeiner stat die-

selben durch Ihrer fürstlichen Durchlaucht Camer Eate nit

widerruft vn aufgehebt werde
item :

Das [r. k. ni. die verstogkhten Juden die veinde des

Christlichen Volkhes von hinnen abweghtun vnd erlauben

*) Ezen okmány is valószínleg 1522 jau. 13 ika után keltemért
II. Lajos ekkor vette nül Máriát, Ferdinánd nvérét. A sop-

roniak Mária királynéhoz folyamodnak, mert testvérénél,

Ferdinándnál mindenesetre teliét valamit érdekükben. A fo-

lyamodvány, a mire a soproniak hivatkoznak, hogy t. i. a

királyhoz intézték volt, valószínleg a 18. sz. okmány.
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Üesse der über vierhundert ob' vnnsligen, und die lustigist

vn gelegenneste gössen in der Stat Innehaben, die si gar
niderreissen vnd in abpav komen hissen, die ain gantzJar
mit gemain sin! nichts mitleide, sonnd'r frei Ir lebe in muss
gang vertzern vnd mit Irm verdambten Vucher das blut

vnd herte arbait uns dem armen volkh säugen, dauon sie

der königklichen mt. gaben, Ire klaine khindlein ernern

vnd Ire Hevser erbawen sollen, vn dieweil dise Rauber
zwischen vnns' sitzen vnd mit Irm wacher die armen
Christen ermorden vnd verderben ist onmüglich <lns diese

A.'. k. mts, Stat in aufnemen Immen möge.
item :

Das vns vnd gemainer -tat mitsambl vnnsern armen
hindersiissen Ir. k. mt. vnns' Jerlich Zinnss auch al gewond-
lich vnd vngewondlich Stewer auf Zehen Jar genadigist

nachliesse dasselb gelt wollten wir von Jar zu Jar an Bawe
gemainer stat demnach dieselh an gemawer vnd türmen,

in abpaw komen getrewlichen anlegen.

item :

Das vnns Ir k. int. die Seemawl auf dem See die gleich

halbe zu gemainer stal stat türm' gehört wider gäbe wie

wir die von den durcbleucbtigisten königen Zu hungern
Innhalt Irer Brief vnd Sigl gehallt die vnns durch die

Brauen von Kanysa vor etlich Jarn entwert vnd gewelltig-

lich entzogen ist wordn.
item :

Das vnns Er. k. mt. den Zwaintzigisten tail des traid-

zehennds den wir von denZehennden des hochwirdige herrn

Bischof zu Raab in der gantzen Spannschafft Ödenburg mit
seinen genaderi Zuemphahnn halten widergäbn, d' vnns
dann von den heiliger königen Zu hungern Innhalt gueter

brief vnd Big] mitsambi obgerurter Seemawt Zu gemainer
stat gebaw vn

!

vnnderhalt vn' unwiderruflich geben wordn,

d' wir aber etlich Jar her durch geweitige entwerung des

pischof vnd herrn auch derselbn amhtleul weder geniessen

noch gebrauchen tnögn.

Lanngt darauf an !•'.. k. wirde von vnndtertänigsten Rat
vnd gemain \nsvm diemütigisl gebethe E. k. mt. welle vnns
in disen vnd anndern vnnsern beswärden vnd freihait'n die

in viel artigkln' geschmellert, vn gemainer stat entwendt,
vnd in frömbd Hennde kommen -ein. vnd Zumb aller-
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derung) thun vnd vuns' genädigiste Furbitterin sein, vnd
genaigten willen beweisen, damit wir berürter vnnser ent-

zogen freibait'n widrumbn' erlangn vnd d' zu gemainer
stat nutz gebraueben mögen, das wellen wir wm E. k. mt.
gnedigistn Frawen vn landsfurstin mit leib vnd gut Zu-
uerdienen geflissen sein.

E. k. mt.

Geborsamen
Burgermaister, Ricbtr

Rat yn gemain zu

Ödemburg.
Külzetén : Der von Odemburg Supplication

an die Lanndsfurstin.

Egykorú fogalmazvány papíron Sopron város levélt. Lad. XLVIII
et Y. Y. fasc. II. Nr. 74.

20.

Pozsony, 1524 január 30. II. Lajos Mendel Izrael országos

zsidó praefektus révén egy ártatlanul bebörtönzött soproni

zsidó esetérl értesülvén, meghagyja Sopron város polgár-

mesterének és tanácsának, hogy az illet zsidót tüstént

bocsássák szabadon és ha van valami ügyök ellene, azt az

ö rendes bírósága eltt végezzék el vele.

Commissio propria domini Regis.

Ludouicus dei grácia Rex Hungarie etBobemie etc. fide-

libus nostris, Prudentibus et circumspectis Magistro ciuiuni

Judici et Juratis Ciuibus ciuitatis nostre Soproniensis, salu-

tem et gráciám. Expositum esi Maiestati nostre in persona
Izraelis Mendel prefecti Judeornm nostrorum : Qualiter bis

diebus quendam Judeum istic commorantem ad calumniosa
verba vnius mulieris indebite et nullis suis culpis exigenti-

bus captiuassetis et in eadem captiuitate duriter modo
quoque teneretis. Nos ver nolentes ipsum Judeum per mis

indebite opprimi permittere, mandamus fidelitati vestre

barum serié firmiter, quatinus statim visis presentibas

eundem ex huiusmodi captiuitate absque aliquali lesione
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corporis et danino reruni suarum dimittere.Etsiquidcmn illo

agere liabueritis, jure rnediante coram judice sno ordinario

requirere debeatis. Secus igitur facere non ausnri. Presen-

tibua perlectis exhibenti restitutis. Datum Posonii sabbato

proxinio post.festum conversionis beati Pauli Apostoli.

Anno domini Millesimo Quingentesiruo vigesimo Quarto.

Eredetije papíron nagy koronás veres pecséttel Sopron város

levélt. Lad. M. fasc. III. Nr. 135.

21.

Sopron, 1526 június 28. Sopron város tanácsa fölszólítja a

Kis-Martoriban tartózkodó soproni, zsidókat, hogy ha csak

életüket és vagyonukat elveszteni non akarják, tüstént je-

lenjenek meg Sopronban.

Unserngruesbeuor. Aus Beuelbe der Königklicben maies-

tat vnnsers allergenädigisten Herren vnd Lanndfursten,

vnns bierinnen verüben, erfordern wir Eu Juden mit No-
men Jacob Viscbl, Köppl vnd Gerstl, mitsambt allen ann-

dern Juden von Ödennwurg, so an jetzo bey eu in der Eys-

neinstat sein, das Ir all vnd ewr Jeder besunder angesicht

dits Brieffs von stund an vnd on allen verzug vnd ausrede

mit disem vnnsern poten bieber vnd anbaimbs kumbt vnd
kain annders zu thun furnembet. Bei verlierung ewer Leib

vnd gueter, geben zu Ödennburg am pliintztag vor sant Peter

vnd Pauls tag der heiligen zwelffpoten. Anno etc. im XXVI"
— n. Burgermai ster Richter vnd Piatte der Statt Ödenn-
burg.

Kivül a kismartoni zsidókhoz czímezve, levélalak, zárlatán kis

veres pecsét nyomaival; (C. S. =- civitaa Soproniensis jegygyei) pa-

pírra irt eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII f. I. Nr. 19,
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Pozsony, töWszept II. Murin királyné tudatta volt Sopron

városával, hogy kiküldi egyik emberét, " kinek megbízást

ad az ottani zsidók vagyonának hovaforditá^a ügyében;

Sopron városa ezt be nem várva, lefoglalta a zsidók vagyo-

nát A királyné ezért most oda küldiemberét és meghagyja

a városnak, hogy a zsidók lefoglalt vagyonát mutassák

meg n kiküldöttnek, hogy aztán határozhasson a fölött,

hogy mitévk legyenek vele.

Maria dei grácia regina Hungarie et Bobernie etc.

Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti : Intelligi-

mus vos iudeorum illorum. qui in medio vestri degunt,

bona occupavisse, sciatis maiestatem nostram bis diebns per
concives et fratres vestros huc ad nos missos eam vobis

comissioneni et mandátum dedisse, ut liominem nostrum,
quem istuc mittemus, expectaretis, cuius medio dature esse-

mus vobis informacionem, quid essetis facturi, (meni vos

istuc non expectastis, sed, ut intelligimus, res et bona ipso-

rum iudeorum oecupastis, nunc mitimus istuc ad vos bunc
hominem nostrum, quare volumus et fidelitati vestre firmi-

ter committimus, quatenus statim acceptis presentibus uni-

versas res et bona ipsorum iudeorum. que per vos occupata
sunt, eidem liomim nostro ostendere debeatis, ut qualia illa

sint, intelligere possimus, nos postea videbimus, quid de

illis sit faciendum. aliud ne feceritis. Datum Posonii feria

quarta proxima post festum nativitatis beaté Marie virginis,

anno domini Millesimo quingentesimo vigesimo sexto.

Maria Regina.

Kívül Sopron városához czímezve, zárlatán veres pecséi nyoma;
papírra irt eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII. f. I.

Nr. -20
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23.

Pozsony, 1526 szeptember 23. Sopron város polgármestere

megjeleni voll néhány soproni polgárral Mária királyné

eltt és eladták, hogy mivel a soproni zsidók jószántukból

ott akarják hagyni a várost, engedje meg a királyné, hogy

n zsidókat elereszthessék, pénzüket és ezüstjöket azon hun

a város és ország szükségletei számára visszatarthassák.

A királyné belátva, hogy nem méltányos n zsidók részérl,

hogy zavaros idkben elhagyják azt a várost, ahol nyugal-

mas idkben mindent élveztek, engedett volt a soproniak

kérelmének. Mivel azonban a soproniak tényleg a zsi-

dókat erszakkal, akaratuk elte ni-re egytl-egyig elzték,

vagyonukat pedig így a királyné szándéka ellenére vették

el tlük ; teli át n királyné meghagyja Sopron város taná-

csánál:, hogy az elzött zsidókat isméi fogadják be, eresz-

szél; he ket házaikba, juráikat adják nekik vissza és en-

gedjék ket keresetül; után járni. Ha van valami okul; a

soproniaknak, a miért a zsidóim! meg nem trhetik, adjál;

ezí él írásban és <i királyné méltányosan fog ítélni.

Mandátum Reginalis Maiestatis pro recipiendis iudaeis

praesentatum in vigília s. Michaelis archangeli anno etc.

26. — Datum post Matthei aposl 1526.

Maria dei grácia Regina et Bohemie etc. lidelibus nostris

prudentibus et Circumspectis Magistro ciuium Judici, et

Jurát is Ciuibus nec non tóti communitati Ciuitatis aostre

Soproniensis: Salutem et gratiam. Veneratis ad nos Supe-

rioribua diebus, Vos Magister ciuium cum aüquibus ciuibus

vestris ut inter cetera exposueratis, Judeos proposuisse

omnia bona eorum ex Lsta Ciuitate auferre, et ipsos eciam

velle istinc emigrare. Nos itaque existimantes iniqiiumesse,

ut ipsi Judei íjai quietiori tempore, vestrorum commodorum
fuerint participes, in hys aduersitatibus Labores quoque

sumptus et pericula una vobiscum nolintsuscipere. adduetis

vestris Supplicationibus concesseramus, Vt eosdem Judeos
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Si sua Sponte vellent emigrare nequaquam probiberetis

pecuniam tarnen et si quid haberent argeuti, proistius Ciui-

tatis ac Regni necessitatibus retineretis; Vos tarnen Unde-
cunque moti praefatos Jndeos inuitos ac nolentes usque ad
vnum expulistis, Bonaque et res eorum, Vt accepimus ab-

stulistis contra perrnissionem ac propositum nostrum. Man-
damus igitur vobis flrmissime, ut acceptis proesentibus,

praefatos Judeos rursus in ciuitatem ac doinos suas admitta-

tis eosque inter vos, sicuti a ternporibus diuorum Eegum
consueuerunt, Viuere ac iusta eorum debita repetere et

exigere sinatis. Bona ipsorum et uniuersas res quas abstu-

listis, eisdem integre restituatis, presertim cum se ad onera
istius Ciuitatis una vobiscum ferenda paratos exhibent.

Quod si quas babetis causas, propter quas tolerare istic

iudeos non possetis, volumus vt eas Sigillatim ad nos in-

scriptis mittatis, Nosque id quod equum fuerit, rebus ex

utraque parte bene cognitis faciernus. Secus ne feceritis

presentibus perlectis exbibenti restitutis. Datum Posony
die dominico proxime post festum beati Matbei Apostoli

Anno domini MDXXVI. Maria Regina.

Másolata Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y. f. II.

Nr. 61.

24.

Pozsony, 1526 október 12. Mária királyné Sopron fejldé-

sét és vagyonosodását elmozdítandó, meghagyja, hogy az

ottani zsidóknak járó kamatokat ne fizessék meg, de a

tkét egy év leforgása alatt igen is ki kell nekik fizetni.

Nos Maria dei grácia regina Hungarie et Bobemie etc.

memorie commendamus tenoré presencium significantes

quibus expedit universis, quod nos tum ex grácia illa spe-

ciali, qua subditorum nostrorum fidelium inopie etpauper-

tati subvenire consvevimus : tum etiam, ut civitas nostra

Soproniensis et edifieiis et opibus augeatur, universam illám

iiMiram, ad quam solvendam cives, populi etincole civitatis

predicte Soproniensis iudeis illis, qui in medio eorum babi-

tarunt in bunc diem obligati fuerunt, eisdem subditis et civi-

bus nostris Soproniensibus, quicumque bi sunt, duximus re-
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raittendam et relaxandum (sie), ita tarnen, quod summám
capitalem ipsis iudeia plene infra unius anni integri spa-

eium persolvere teneantur, imo anuuiirius et concedimus

per presentes quoeirca vos fideles universos et singulos iu-

dices et iusticiarios regni huius nostri, euiuseunque sint

status et Gondicionis, hortamur et requirimus eisdemque et

cuilibet eorum barum serie committimus, quatenus prefa-

tam nostram relaxacioneni graciosam modo premisso fac-

tam eisdam civibus, populis et colonis ipsius civitatis

Soproniensis et cuilibet ipsorum firmiter et inuiolabiliter

observare et per quoseunque subditos nostros observari

facere omnibus modis debeatis et teneamini, aliud gracie

nostre sub obteutu nullo modo facturi, presentibus perlectis

exbibenti restitutis. Datum Posonii feria quarta proxima

post festurn beati Dionisii confessoris, auno domini Mille-

simo Quingentesimo vigesimo sexto. Maria Regina etc.

Nicolaus Olab Secretarius.

Levélalakban veres pecséttel belül
;

papírra irt eredetije Sopron
sz kir. város levéltárában. Lad. XLVII1. f. I. Nr. 18.

25.

Pozsony, 1526 október 14. Sopron varosa miután Mária

királynéti engedélyt kért volt, hogy a Sopronból önkényt

távozni akaró zsidók elereszt:ését engedje meg, most másod-

izben fordul a királynéhoz, hogy a már tényleg elzött

zsidókat ne kelljen többé soha visszafogadnia. A mit a ki-

rályné meg is enged, de csal,- azon föltétel alatt, hogy ha

Sopron a reá háruló terheket magánt veszi, továbbá a zsi-

dóknakjáró tartozásait egy év leforgása alatt kifizeti, a zsi-

dók házait megbecsülteti és becsárban megvásárolja.

Maria dei grácia regina Hungarie et Bohemie etc. fideli-

bus nostris prudentibus et eircumspectis magistro civium

mdici et iuratia ceterisque civibus civitatis Soproniensis

salutem et gráciám. Venerant ad maiestatem nostram tem-

poribus superioribus certi fratres et concives vestri, quorum
medio signiíicaveratis maiestati nostre iudeos ülos, qui in

eadem civitate habitarent, de medio vestri sua sponte exirc
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oelle, suplicaveratisque maiestati nostre, nt cum ipsieorum
voluntate eodre vellent, hinc eorum rnigracioni consensum
preberemus; nunc rursus mittentes ad maiestatem nostram
certos concives vestros suplicastis humiliter, ut cum eos-

dem mdeos de medio vestri dimiseritis vel potius elimina-

veritis, vos et civitatem istam ab ulteriore impeticione ipso-

i-mii Ludeorum liberare dignaremur. Nos vero, quiaexsupli-

eacione vestra iudeos intelleximus ex ista civitate iam
exivisse et eandem civitatem Soproniensem ex iudeorum
absencia multum utilitatis multumque mcrementi et aug-

meuti tarn opibus, quam diviciis habituram, suplicacionibus

vestris dementer consensimus et ex deliberacione totius

consilii nostri annuimus, nt iudei ipsi a modo deinceps

intra istaui civitatem Soproniensem non accipiantur, bac

tarnen condicione, quod ea onera, que vei nos, vei futuri

reges Hungarie ad vos ei istam civitatem sunt imposituri

vel census vestros constitutos vel ordinarios augmentaturi

ex tunc teneamini ea onera ad beneplacitum nostrum et

futuri regis subire, et quod credita universa ipsorum iudeo-

rum per omnes concives vestros et eciam alios dicioni vestre

subditos eisdem sine omni impedimento infra unius anui

integri spácium integre persolvi faciatis, quod domus ipso-

rum iudeorum in medio vestri existentes per communes
homines estimari et limitari faciatis et illarum precia, si

tales essent, in medio vestri. qui propter eorum pauperta-

tem precia earundem domorum ante annum (quod fidei

vestre committimus) solvere iudeis non possent, extunc

statim elapso anno absque ulteriori termino et ulio lícium

processu eisdem integre persolvi faciatis. Quapropter volu-

mus et iidelitati vestre committimus, ut in hac nostra an-

nuencia et limitacione, quam vestri concives eoram maies-

tate nostra nomine er in persona vestra se se firmiter

ovservaturos promiserunt, futuris semper temporibus per-

manere debeatis eamque excedere nullo modo presumatis,

aliud nequaquam facturi, presentibus perlectis exhibenti

restitutis. Datum Posonii feria sexta proxima post festum

beati Dionisii matiris, anno domini Millesimo quingenti

simo vigesimo sexto. Maria Regina etc. — Nicolaus Olah

Si cretarius.

Levélalak, belül veres pecsét; papírra irt eredetije Sopron város
levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y. f. I. Nr. 21.
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Sopron, 1520 november 7. A Sopronból kizött zsidóknak

házai, a melyeket városi esküdtek és szakértük megbecsül

tek ; szám szerint 12 ház 945 font fillérnyi ertekben.

Anno domiui ini funfftzehenhundert vnd sechsundzwain-

tzigisten am Erichtag vor sand Mertn tag sein der vertribn

Juden zu Ödennburg Heuser dureb gemaine werkbleut,

Stainmetzn, Maurer vnd Zimerleut, gesebätzt vnd beteuert

worden wie, hernach volgt.

Nomen der werkhléut: maister Christof Stainmets, burger

zu der Eysneinstat, maister Augustin Stainmets, maister

Mathes Stainmets, maister Matbes Zimermon, vnd Georg
Finchusth all vier gesworn Burger vnd werkhleut zu

Ödennburg.
Zumb ersten haben si besehen des Maubl vnd Coppl

Heuser, die weder guet Dachwerk, pöden, noch gemeuer
haben, sein baide Heuser zusammen gesebätzt vmb vier-

zig tl d.

Maundl iuden Hausz geschätzt vmb 1 C 20 tl d.

AI null Juden Hausz geschätzt vmb LXX 11 d.

[saac .luden Hausz mit dem Zinnen vmb LX tl d.

Malka Judin vnd das Stogkl daneben vmb XLV tl d.

Alten Behamin Hausz geschätzt vmb LXXX tl d.

Manusch Juden Hausz geschützt vmb 1 C tl d.

Hädschl Juden Hausz geschätzt vmb I C tl d.

Jacob Vischl Hausz gesebätzt vmb Funfftzig tl d.

Joseph Juden H;msz 60 tl Synagog 50 tl vnd Spiti vmb
2 C tl d.

Schmollerl vnd Gerstl Hausz geschätzt vmb LXXX tl d.

Summa 985 phunt phenig.*)

Papírra irt eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et

Y. V. t. I. Nr. -21.

*) A részletek felsorolásánál hiba csúszhatott be a számok
közé, mert nem 985 fontot adnak eredmény gyanánt, hanem
csak 945 fontot.

A zsidók törtenoto Sopronban. 1"
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Sopron, 1526 november 10. József és Janus, a soproni

zsidó község elöljárói, mint az elzött zsidók felhatalma-

zottjai, megígérik Sopron város tanácsának, honn ágy a

soproniakkal, valamint az oda tartozó falusiakkal szemben

fönnálló követelésükre, úgyszintén Sopronban hagyott há-

zaikra vonatkozólag Mária királyné parancsa szerint fog-

nál,- eljárni és másait nem fognak pert indítani ellenük.

csakis a soproni törvényszék eltt, ha az adósságaik esedé-

kességre kitzött egy évi terminus elmúlik.

Wir die hernach benant Joseph vnd yanusch oberkait

Verwalter vnd gewallttrager gemainer verteiben Judischaü
von Odenburg versprechen vnd geloben in craft dis Brieffs

fur vnns vnd obgeinellt gemein Jud. das wir vnns mit vnnd
gegen den Ersamen fursichtigen weisen u. Burgermaistei

Richter Ratt auch gemainer Burgerschaft vnd Inwonern
vnd Iren Hindersässen, dorfleutten der bemellten Statt

( hlennburg, So vnns lautt vnns' Schuldbücher oder ausser-

halb denselbn schuldig vnd Zu thun seyn. desgleichen

vnnser verlassnen Heuser wegen Zu Odenburg ligundt.

In rnass vnd gestallt hallten willen vnd sullen, wie vnnsere

mst. Frau die kunigin v [nd~ in Ihrer maiestat Brieuen der-

halb ausganngn Zuhanndln vnd thun beuolhen vnd gebe-

ten hat.

Vn dz (=das) wirjetz und vnd In Jarsfrist gemellte

vnnsere gellter Zu Odenburg vn der dörffer Zu berurter

stat gehörig vmb äugen Zagnen vnns* gelih'n schuld n vnd
Richt'n Erkhen in kainen andern gericht noch frembden
Herrschafft'n wann Zu Ödennburg Beklagn ersuchn oder

ferwenndn wellen oder mögen alles nach Hochgenannter
k. m. Briefen vnd ausgeganngn Beuelhn vermögen treulich

vngeuärlich. /// vrknnt hahn wir in vnnscmvnd gemainer
Judischait Namn diesen Br/ief/mitvnnsern aign Betschaftn
verfertigt vnd Vnns' Baal Namen mit vnns' llanndt in

Hebreisch Schrift hirunder gestellt.
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Besehenen auf dem Rathauss Zu Odennburg am Freitag

nächst vor martini. Anno d. XXV

I

1 "-

Másolata papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y.

fasc. II. Nr. 64.

28.

Pozsony, 1527 január II. Mária királyné a Sopronból el-

zött zsidók panaszából értesül,hogy a soproniák még nem

adták vissza a zsidóktól elvett lajstromokat, a melyek adós-

ságaikat tartalmazzák, továbbá vagyonukat és zálogaikat

sem ; azért meghagyja Sopron városának, hogy a nevezett

tárgyakat haladéktalanul szolgáltasscik ki a zsidóknak.

Maria dei grácia regina Hungarie et Bohemie etc. fideli-

bus nostris prudentibus et circumspectis magistro civium,

iudici et iuratis ceterisque civibus civitatis Soproniensis

salutem et gráciám. Suplicarunt maiestati nostre iudei illi,

qui prius in ista civitate degebant, vos registra super credi-

tis eorum emanata bonaque res et pingnora (sic) ipsorum

nondum restituisse, scitis nos eam vobis per eos concives

vestros, qui tunc ad nos venerant fecisse relacionem, ut

premissa omnia ipsis iudeis restitueretis, quod nondum vos

fecisse moleste ferimus
;
quare volumus et fidelitati vestrag

barum serié committimus, quatenus statim acceptis pre-

sentibus registrum ipsorum iudeorum, bona, res, debita et

pingnora secundum contenta rcgistrorum ipsorum, que per

vos occupata fuere eisdem integre reddere et restituere de-

beatis et super bis concordetis cum eis, ne ad nos conque-

stum Herum venire cogantnr, aliud igitur ne feceritis pre-

sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Posinii feria

secunda proxima post festum beati Pauli primi beremiti,

Anno domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo.

Maria Regina.

Külzetén: «presentirt Snntag nach Sand Pauls tag seiner Bc-
kherung etc. im 27 durch Herrn Haubtmau Zuber Fo- clitenstain.»

Valósziniileg c<ak másolat; Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII
et Y. Y. f. II. Nr. 63.

19*
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Pozsony, i5%7 február 5. Marin királyné testvérének, I. Fer-

dinánd királynak felhatalmazásából felszólítja kismartoni

Fürst Ernt, fraknói Teuffel Mátyást és soproni Ritschauer

Gáspárt, hogy a Sopron város tanácsa és a kizött zsidók

közt húzódó per ügyében tzzenek ki határnapot, hallgas-

sák ki a tanúkat és szolgáltassanak mindkét félnek igaz-

ságot.

Copy der Comissiou auf den von Ernst. Mathystn theufel,

und Casparn ritsehauer.

data in vigília S. Dorothee 1527.

Wir Maria von gottes gnaden Kunigin zue Hungern vnd
Bebem etc. Enbietten denn gestrengen Edlenn vnd vestenn

Herr Ernsten von Fürst In der Eisenstatt Ynd Mathco
Teiffell za Forchtenstain Hableuten auch Casper von Ritt-

schauer oberster vber die Fuessknecht za Ödenpurg Vnn-
sern gruess etc. Es ist vnser maynung das wir die sack so

zwischennYnserngetrewen fursichtigennVud weysenn Bür-

germeister Richter Vnd den geschwornen burgern der statt

Ödenpurg ains taills vnd des andern der Judenn so vormals

auch zue Ödenpurg gewondt sich erhebtt hatt vnd gefuret

ist aus crafft vnd bey wessenn des durch durchleuchtigisten

Fürsten vnd Hern Hern Ferdinanden Zu Hungern vnd
Behem etc. Khunig Vnsers lieben brueders so wir dan In

dem vall bei vnss habenn ewer reuision beuolhen Ja ui.ll

meer sy also durch diessenn brieff Euch beuolgenn wollen

habenn. Darumb Ermanent wir Euch vnd anstatt vnsers

Engemelten Brueders Khunig Ferdinanden etc. beuelchenn

wie das Ir bayd obbenentt partheyenn auff ain gewissen vnd
bestimpten rechten termin oder tag für euch cyti reu vnd
beruften alda Zwuerhören treu baydenn allegaten dag vnd
antwurtt vber all die Hendell vnd Sachenn so sie Zw samen
habent Zwzwlassen ainer Jetlichenn parthey glaubwürdig

anZaigung vnd Zygen darnach auss sollichs gott vnd seiner

gerechtigkaitt nach erkennen bey urtln determinirn vnd
was pillich vnd Recht erleyden mag, auss sprechenn vnd
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volenden sollent darzw wir den vnsern vollenn gewalt vnd

auctoritett In crafft disa brieffs Euch vber gebenn pillich

vnd Recht Inn diesem vall Zw handln presentibus perlectis

restitutis. Datum Prespurg an sant Dorotheen abentt Im
Tausent fünffhundertt vnd Im siebenundzwainzigisten Jar.

Másolata latinul és németül Sopron város levéltárában. Lad.

XLVin et Y. Y. fasc. I. Nr. 29.

30.

Sopron, 15-21 márczius 3. Mául z*idá és felesége Jochebed,

hajdani soproni lakosok, elismerik, hogy az Uj-utczában

lev házukért, a melyet Sopron farosa a királyi parancs

értelmében megbecsültetett és Leonhart Péter, soproni pol-

gárnak eladott, <i vételári << nevezett vevtl hiány nélkül

fhettek és n házunk telekkönyvi átírásába beleegyeznek.

Ich Maul Jude, weilend zu ( Idemburg wonhaft vnd Ich

Jochabed sein Haus Frau, Bekhennen für unns vnd vnnser

Haider erb'n vnverschaidenlich mit disem Brief : Nach-
dem die Ersamen fürsichtigen vnd weisen Herrn Meri

Sighart Burgermaister, paul yorig der Zeit Stadt Richter

vnd am Ersamer Rate Zu I )<!< mburg vnnser Behausung Zu
gemellt Statt Ödemburg Zwischen Jänndel, vnd ysaac

der Juden Heusern in der Neugassen gelegen aus kunig-

licher maiestat Beuelh lautt Brieflich vrkuncl zwischn

Egenannten von Ödennburg vnd gemainer Judischait aus-

ganng'n durch gemain vnägedächtHch tnaister vnd geswora
werkleuth Schätzen vnd beteuern lassen Weihe Behausung
die genanntn Herrn von Ödemburg dem Erbern LeonJiarten

peter Burg er zu Ödemburg vnd seinen Erben mit vnnserm
guetn willen vnd wissen Zukauffen geb'n haben. Derselb

Leonhart Peter vnd sein erb'n habn vnns vnd vnnsern Erbn
obgemellten vnns Behausung nach lauft gemellt Schätzung
redlich vnd aufrichtigklich bezallt, vnd vnns d' selbn

Summa gellts on alln abganngvnd schaden Zufriden gestellt.

Sogen darauf gedachtn Leonhartn peter u. sein Hauswirtin

und Ir Bald erbn berürterSumma gellts aller ding gantz quitt

ledig vnd Loss, wellen Inen auch dieselb Behausung hiemit
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Craft dies Brieffs aus vnnser vnd vnns Erbn In vud Irer

Erb'n nutz vnd gever frey ledigklich aufgeben vnd Ein-

geantwortet habn. Also dies ain ersamer Rate Zu Odenburg
in crafft dies Brieffs vb benannt vnns' Bebausung In Im
vn gemainer Stat Grundbucb on vnns gegenbert on nutz

vnd giwer scbreibn lassen sulle' wie gewonbait vn Recht ist.

In solhem allem wollen wir ainem ersamen Rate vnd ge-

maind SiaH Ödemburg kainerley widerred nocb eintrug

machen in ewig Zeit, auch nichts wid' Ir grundbucb vnd
dise unnsr' quittung zureden noch furzenemen in kain

weyse vngeuärlich. Gebn vnd mein genannts maul Juden
aigen petschaftvnä meine obgedacht Hausfrauen Hieunden-
gschriebener Hanndschrift mit Hebreischen Buchstaben.

Act Odennburg Suntog nächst vor dem ascher mitich anno
di Im XV vn XXVIIte.

(P. H.)

TOfttt? pn^m nns pm p* tjn rSx

irann in 'jik pír Sjnö itö tna r«

^•aiVo '3i« párnái: ii^s irt 'jik (sic) TDír yx
(MM^itttttoain »:r\s uh^ö mü na toplrs ni

Külzetén :

Leonharden Petters Kauffbrieff vmb die behausung in

der Neugassen vom Maul Juden.

Eredetije papíron, levélalakban összehajtva, barna felirat nélküli

pecséttel Sopron sz. kir. város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y.

fasc. I. Nr. 26.

*) A héber betkkel, német nyelven írt utóiratban ez áll :

«Aléz (=alles) daz in dizin (= disen) priw (=brief) verscbrib'n

stent (= steht) íz (=ist) grod (=grad) meiner Mauel Juden
un' seiner Hauswit (=fraii) ich Jochebed un' seiner peider

(=beider) guter willen un' wolgewollen, doz (= das) «Schrift-

stück» («pinkesz» tulajdonképen könyvet, de okmányt is

jelent) iz mit meiner aigen hand geschribent».
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31.

Dátum nélkül.*-) A Sopronból elzött zsidóknak I. Ferdi-

nánd király és Minin özvegy királyné által kirendelt biz-

tosokhoz, intézett panaszlevele, << melyben Sopron városa

ellen panaszt emelnek, a miért hogy ket a városból oly

kegyetlenül kiüldözte, mindennem javaikat visszatartotta,

lepecsételt lakásaikat feltörte, adósságaik lajstromát elra-

bolta, szlejüket leszüretelte, teheneiket elhajtotta. Mind-

ezekért 8000 frtnyi kárpótlást követelnek, úgyszintén há-

zaikba való visszahelyezésüket is sürgetik. Ha ez nem si-

kerülne, úgy tiltakoznak jogaik elkobzása, házaik, templo-

muk, temetjük riadása, elzálogosítása avagy lerontása

ellen.

Kunigklicher maiestat, vnnsers allergnedigist'n Herren
vnd Lanndsfurstn, vnd in Nomen der kuniglichn maiestat,

vnns' allergnedigistn Frauen Maria kunigin Zu Hungern
vn' Beham etc. allerliebst'n Herren vnd Brueder auctoritet

verordnet Commissarii gestrenngEdl. vnd Eerenvest genadig
Herrn. Wir geb'n E. G. swärlich vnd in aller vnntertanig-

khait zuuernemen. wider vnd gegen Burgermaister Richter

vnd Ratte auch gemain der statt Oedenburg nachuolgend
maynung.
Nachdem unnsern vorelltern ettlich eil hundert Jar her

Zu Odenburg fridlichen gesessen, da alwegeu mit allen

khaisern vnd khunigen, was vnnsern vorelltern oder vns
auferlegt wordn ist, es sey mit Steuer, ansleg, oder anders
wie allweg demselben wilkörlich naclikmnen, vnd gehorsam
gelebt vn yetzt neulichn vergang'n kunig Ludwign selig'n

lüidr den Tyrannen den Turrkhen fünfhundert flor

vngrisch Steiner gegeb'n, die wir dann als arm Judnnit ge-

*l E/.en beadvány az 1527-iki év húsvét hetébl való, inert

alább azt mondja «in dem XXVI-tn Jar vergangen ; a követ-
keze okmány pedig ezen beadványról azt mondja «der ver-

triben Jud in osterfeiertag . . . eingelegt clag».
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habt hal>on. Sund' alle vnns' armut angriffen vncs'

klainiater
1
) versetzt, die vnns dann verstannd'n vnd noch

auf heutig'n tag nit beihenndig haben, oder lössen lnbu
mugen. Alain das die von Odemburg vnns also ge'ivell-

tigklieh n ausstarben, So doch die klainetei ob den tapsent

flor hungrisch werdt gewesen, vnd die rnn Ödenburg alain

mit mer dan Vit:. Hungrisch in khrig gegeb'n habend.

So seind mir G. H. von kais' Maximilian Hochh>blieher

ge'dächtnuss, vnd durch annd' kunig von Hungern von

ainem bis auf den andern Bestätt, auch in sundevhait von

dem theuren kunig Ludwig folgn. Legennd vnns' Confir-

mation hiemit Zu erkhanutnus der sachen ein tait«A» ver-

zaichnet.2
)

Gnedig gebietennd Herrn yetzt verschiuen in dem
XXVI' * Jar vergangen nach dem Laydigen traurigen faal

kunig Ludwigs ist Burgermaister vnd Hatte zu Ödenburg
mit sambt Irer gemain Zuegefaren on angesehen vnnserer

freihait oder Confirmation, die wir von ainem khunig bis

auf den anndern gehallt habendi, als selhs anclager vnd
Richter vnns auf ain stund on Rechtmässig gegrundi
ainicherlay vrsach'n vnusr' weil) vnd kind gewelltigklich

mit gefasster vor bei gut'm Lanndsfrid bei guter gerechtig-

keit auch bei guter Oberkeit vnns vnpillichen wider alle

Recht wider alle pillichait von dem vnnsern gedrungen vnd
getrib'n vnd in ainer stund die von Ödenburg vnnter-

stanndnvnns arm Lent imnsre Hab vnd gueter aus írem
aignem frävendlichen gewalt vnnterstanden vnd vnnter-

fangen-.

Habend wir Ann .Ind' begert sy sollend vns doch an
Zaigen aas ves gewallt oder gerechtigkheit sye des hannd-
lend oder tuend, haltend die von Ödenburg gesagt Sye
thuend Es aas gnuegsamen Beuelli vnns' gsfn Fr. kunigin.

Baraufhaben wir Bégeti, vnns denselbn beuetfi darumb'
sehen zu lassen, das ist vnns wider (dir pillichait von Inen

abgeslagen worden. Darumb haben mirsyewider vmb gott

l
) Valószínleg: «Kleinodien» akar lemii.

-') Az okmány végén következik II. Lajosnak 1523-ban ki-

adott, a soproni zsidókat megoltalmazó szabadalomlevele né-

met fordításban, a mely okmány latin eredetiben le van nyom-
tatva holtn >. i. ui. ü3. s/. okmány 473. 1.
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und d' pillichaii wegen gebethn sy sollendvnm all gefängk-
lich annemen vnd behalltn allain vnnser Zween passiren

lassen Zu vnnsrer allergnedigistn Frauen Kunigin vnd vnns
veranntworten Lassen, \ ml Zu anntwori kamen ob wir in Irer

k"- Mt. versagt worein wärend. Sölhes alles Gr. EL ist vnns
von denen von Ödenburg abgeschlagen worden. Suender
habendi mit vnnsern armen weib vnd kinder per fort auf
ain stund hinweg Ziehen muessen, haben wir annders
vnnser leib vnd leben fristn vnd nit verlieren wollen, Vnd
haben G. II. von ainen Jedem wogen von der Meyl Zu-
fuhren iiin guld' geben muessen vnnd vnns die von Öden-
burg mit der geleichen Worten für gehalt'n, wir'soll'n sehen

das mir von vnnsern guetern nichts hin weg für'n sollt'n

dann man vnns an dem walld wider besuechen wurde,
vnd so man es erfinden wurde, soll mir all vnnserleib und
gueter, weib vnd kinde,- reelleren, vnd habend also G. H.
nichts darum nemen mögn, dann ain Jeder ain wenig
seines rnitee gewanndtl, vil arm l.eat enn rniis haben die

wägen nit Zubezalleri gehabt, da habend sye vnnss das sye

ain tail vnnser' gut haben müssen verkhauffen, was vier

oder fünft' flor Reinisch werdt ist gewesen vrnb 1 Hör II.

muessen geben.

Vnd weiter g. H. haben wir den von Odennburg vnsere

slÜSSl ZU vnnsern rollen Heusern end nat' rberantwoH

n

muessen vnd da in vnnseren beywesen einem Jeden, Judn'
in seinemHausz seine Truhen vndgemächi verschlossen vnd
ver-petschaft, vnd die Heuser der geleichen, haben vns
darauf Zuegesagt, wir sollend kein sorg hab'n, Es solle

alles bemart Bis aufvnnsre widerkunft fridlich beleib'n.

Alter g. EL da mir wider harne,, seiml. da seind ciiiisere

Heuser vnd unsere Immer, vnd gemäch' auch Truhen alle

äffen gewesen, vnnsere gut nichts gefunden, sund&i alle

verloren.

Sind also g. H. die von Ödenburg in dem vnnsern ge-

walltiglichen auch fräuentlichen nach Crem willn vnd wol-
gefalln vmbganngen, vnnsere Register /hierher sich ge-

mächtigt. In welchen Buechern vnd Registern vnns vmb
Ödenburg ettlich vil tausent guld' aufrechte schuld vnns
Zuthun schuldig ist. dieselbigen schulden alweg in das

Buetdt yenes gesworenen Richters den sy vnns gesetzt

haben eingeschriebn wordn. Welche dann söliche vnnsere



^9S

Richter geg u den Jenigen die vnns Zuthnn schuldig ge-

wesen aus gewallt der von Ödenhurg, vnd alter gewohnhait
zu bezallung vnnserer gellter verholffen hat. Wann g. H. es

allwegen mit ausgedrugkhten wort'n begriffen vnd ein-

gesehrilm wordn — item das Hanns oder peter ist auf den
tag schuldig XX Hör. zallt er nit aaf deu tag oder den be-

schribnen tag, So geet der Zins weiter an. Soliches ist al-

wegen ainem durch vnnseren Pachter verkhuudt word'n.

So sind wir G. H. leider vmb solich schuld'n khumen das

wir vou Inen on Recht als gewelltigklich'n ausgetrieb'n

wordn sindt. Nachdem dann die von. Ödenburg vnns vn-

pülich'n darein gefurt hab'n, Begerend mir solich'n

schad'n aller pillichait nach vns Zubezalln" schuldig Zu
sein. Auch annd'r Cost vnd schäd'n so vnns bei vnnsrer

gnedig'n kunigin Zu Hungern vn' Behaim darauf gangen
ist, vnd noch tägliche geet. Dass dann in Summa pringt

ob den VIII M. guld vnns Zubezalln schuldig.

Weiter. G. H. So habend die von Ödenburg vnns onnsern

Weingarten auf vnnserm freithof gelesen, Bis i)i die XX
emer wein, die wir von Inon auch begehrend, auch vnnser

Vtech, das vnsausstätt bisin die XXkhue, Zu dem annderm.
G. H So begeren wir an E. G. wider die von Ödenburg, das

sylhre vnnderthanen darZue halltend weliche vnns schuldig

seind Zuthun. das sy darob seyend, das mir von Inen be-

zallt werd'n.

Zu dem dritt'n. g. H. so begerend wir an E. G. das die

von Ödenburg vnns Bei vnnsem Heussem vnd Allte ge-

rechtigkliait wider einkhumen, beruellieh (= ruhig) sitzen

vnd wonen lassendt.

Wann aber vnns solches nit gedeihen wollte, das mir

dann vnns in khainerlei weg versehend, So protestir'n wir

hiemit öffentlich'n, das mir vnnsrn rechtmässig anforderung
in kainerlay weg begeb'n haben wollendt. Sunnder Vnnser
Ayirenthumb vorbehallt'n thuend, soliches nach gelegenhait

der Zeit Zuersuechn, wie sich geburt.

Vnd Beger'n an E. G. das die von Ödenburg vnnsre

Heuser, Schul, vnd freythof vnbekhumbert lassen, weder
mit verkauften, versetzen, verprechn' oder sunst in annder
weeg damit hanndlen.

Vnd das soliche ale vnnser' obangezaigt begern billich

vnd rechtmässig sey, wellen wir vnns E. G. vnd Herrschaft
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rechtlich endschaidn lassen mit vermelldung ferrer aller

Rechtlich behelff, freihait vn' notdurft vorbehalt'n, dise

vansre Clag Zu mynndern Zu mern' gar Zuuerkher'n wie

es vnns am besten gesehen sein willn.

Euer Gd'n vnd Herrschaft Arm,
verlassn, vnndertänig vn ver-

triben Judischait von Odenburg.

Abschrift Freyhait Bestatti<_pmg. (Itt következik amaz em-
lített privilégium, amelyet II. Lajos a soproni zsidóknak

adott. V. ö. 2. jegyzet és fönt. az 50., 51. 1.)

Külzetén : Abschrift Clag der vertribnen

Jud'n von Ödenburg
wider die von Odennburg.

Másolat papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y.

fasc. II. Nr. 74.

32.

Sopron, 1527.*) Sopron városának a Mária (Utal kirendelt

királyi biztosokhoz intézett beadványa, a melyben a zsidók

panaszai és követelései ellenében kijelenti, hogy csakis azon

két pont fölött hajlandó tárgyalásba bocsátkozni, a melyet

Pozsonyban Mária királyné tanácsa eltt tárgyalt a zsi-

dókkal, t. i. a Sopronból kizött zsidók pénzköveteléseit és

házaikban és vagyonúkban szenvedett károkat illet kérdé-

sek fölött minden egyéb panaszszal, így magával a kizetés

kérdésével szemben, Mária királyné engedélylevélére hi-

vatkozik.

Kunigklieh maiestat etc. verordnet Commissarii. Edl ge-

streng vnd vesst gnedige Herrn, auf der vertribn Juden von

*) Ezen beadvány 1527 szeptember 12-ike eltt kelt. mert
az itt említett és még kérdéses két sérelem fölött, a zsidók

kára és adóssága fölött, akkor a királyi biztosok már ítél-

keztek (1. a 37. sz. okm.).
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Ödenburg erlanngten Beuelh vnd Zweifelkaftign vermaintbn
Clag, So sy eieren gnaden an verschinen Erichtag in oster-

feyertag'n wider vnns eingelegt, gebn' wir E. g. Zu erleu-

terung desselbn Beuehls, vnd ablainnng berurter klage in

aller vmidertainigkeit Zuuernemen.
Genädig Herrn, als vnnsere gésanndt'n am Jungstn mii

den Jud'n vorder k. mtetvnnser gnedigisten Frawen Räten
Zu Bresburgin verhör gestandn', daselbs ist weder von aus-

streib'n der Juden, noch Irer Heuser vnd einsetzens oder des

aigenthumbs Zuerwidern vnd Zuerneiern gar nichts tractirt

wordn, wann des vnd alles anders, So wir mit vnd gegen Inen

gehanndelt. haben wir nicht aus aigner bewegnus geton,

Snnnder es ist der k. m. vnd derselbn Räte Beuelh will'n

vnd maynung gewest. In derselb'n verhör ist auf der par-

theyen furbringen alain der Zwaien nachuolgendn artigkl'n

halbn' disputirt vn getaidingt vnd darauf durch vnns'r

gnedign Herrn die Rate in obgernellt'n Zwaien arrtigkhln

mitt ainer Commission zwischn vnns' Zuhandln beschlossu

wordn.

Der erst artigkl isi von derJudn Lehen vnd geUtschuldn
in Ir'n Buchern begriffen. Nämlich das die Jud'n solch Ir

sehuld'n sambt dem vermischtem allerhöchstem wucher
den vns die k. m. gnedigisl nachgelassen, von vus vnd den
vnsern wollt'n bezallt hab'n nach vermugen Irer schuld-

buecher, vnd vermainten vns durch Sunder practigk, vn'

Ir'n lang'n verzug von k. m. relaxation vn' genaden Zu-

dringen, das wir aber mit nichtn thun. vnd Zuegeb'n

wellen, dieweil wir wissen das die armen leut' offt wenige

sehuld vier oder sechsmale soviel als d' Haubtsumma ge-

west verwuchert, vnd steen nichts destweniger mit der

haubt Summa vnd ainen grossen Hauffen wucher Im Juden-

buch geschribn.

Die Judn mugn auch nit vernaynen, Ire Bücher mit

höchstem wuchers wucher vermengt seyen. Darauf soll

durch E. G. als verordnet Commissarii erkhennt werden,

vnd an den Juden auch den armen Christen Iren gelltern

aigentlich erfragt, vn erkhundt wieuil der Juden bargellt

vnd leben sey. das haist die k. m. das Creditum, lehen,

oder haubt Summa, vnd oh die chrisfn Inen des geständig,

vnd Im erstn oder andern lehen souil in parem gellt auf-

gehebt hab'n oder nicht, wan die K. m. will nit das wir
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vnd Irer mt. arm leuth alhie den aufgeloffen wucher be-

zall'ri sullen, wie br[iefj vermugen.
Der annder artigkl g. H. ist, das die Judn vor k. m. von

verlust Ihrer guter nach Ihrem abzug geschrien vnd vns

beclagt hab'n darumb vns doch nichts wissen ist, wann wir

hab'n Ihnen all [er gueter, an die klainhait vn' phanndt
souil Inen durch die vnnserii versetzt, nach Laut k. m.
beuelh, auch vnnser gnedigen Herrn Francsenvon Bathyan
Irer maiestai Rat, als gesanndten Zu vnns, mundlieh infor-

máción; frey, ledig folgen lassen, wie sy nit vernaynen
mugen, dieselb'n Ire guter mit Inen Zufueren oder Zutreib'n

wie sy gelust vnd gelangt hat.

In disem lessten Artigkl warde durch k. m. Rate ver-

schafft, oh die Jud'n Jemand her verlust hcdh'n mit war-

haffliger beweisung anzaigen möchten, sölhes soll nur vor

E. gn. ah Comissarien ge'tandlt werd'n.

Auss disen obgemelltn Zwen artigkl, daran der stritt all'

gelegen, ist in der verhör von ainer Commission tractirt,

vnd die auf E. gn. sambtlich'n gestellt, aber dieselb Commis-
sion oder Beuelh ist der Handlung ungemäss vn' Zuweit-

leuffig, stregkht sich in alle sach'n So sieb zwisch'n vnns'

vn Inen begeb'n haben vn E. g. als hoch ständig verneinen.

Dan wir hab'n der andern sach'n halb'n auf der k. ml.

Bcuehl vn erlanngfn endschied )>tii den Juden nichts mer
Zuschaffen, mugen vns auch weiter vber diese nit furne-
men. p. Res semel extineta amplius non reuiuiscit.

Darumb g. Herrn will vns nit geburen auf diesen Beuelh
vn' der Jud'n Vermählter klag weiter einzulassen, vnd ersl

mit vil einleg'n vnd schrifft'n vmbgeen, der kains von uöten.

Dann vns will Ir lange Red nichts bekhumbern.
E. g. hab'n lautt vernomen in k. m. brieue was vns vnd

den Judn für ain endliche endscheid durch Ir m. gebn
worden.*) Die Judn in die stat Odenburg mit stätem anwesen
füren nymer einzenemen, oder nyderzelassen, Inen tre

Credita, das sein Ire bare leben on allen aufgelcrffen wucher
Inner Jarsfrist Zubezallen. Ire Heuser dar Innen Sy ge-

*) A margón e szavak állnak : «Anzug der k. m. End-
Bchieds.« Ezen idézet tényleg Mária királyné 1526 október
12-iki és 1 tiki mandátumából van véve; 1. a 24. és 2ö. sz.

okmánvt.
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wonei durch Gmaine wergkhleut Zubeteuern, vnd schätzn

zelassen, die mit Christen vnd Burgern zustifften, die sollen

solh Schätzung vn den werdt der Heuser ain yed nach
seynen vermugen auffs lenngst in Jarsfrist on alle klag vnd
notaiding Zu der Judn Hannd'n erlegen vnd raich'n.

Dises Enndlichen entschieds wir vnns bisher gehallt' n,

demnach gelebt, wellen vns des auch furrn ewigklich be-

tragen, vns die Judn darum nit dringen noch treiben lassen,

hoffen auch die k. m. werd vns dabey handhaben wie sy

gnediglich geton hat.

Aber der obgemelltn Zwaier Artigkhin halb'n, nämlich
der Credita oder Haubtsumma vnd der verlust Irer guter

oder Hausrats, wie si anzaigen, mögen wir E. g. Zu Comis-

sarien auf vnns gesanndt'n bewilligung vberaus voll leid d'

auch begerrende. Aber das austreibet der Juden vnd annders
so wir Lautt k. m. geschafft gehandelt, welln wir nit ver-

antwortet. Allein der soll vnd ivirts veranntivortn' , der es

mit vns geschaft, vnd Zuthun macht geVn hat.

Es mugen auch die Judn Ire plunder' oder verlust wie sy

sagen, an vnns vnd gemaine stat nit erforder'n denn wir

Inen nichts genommen, sunnder wie vermellt, das sy in

primato vnd sunderlich die, so Inen ihr Schadens Zuegefügt
möcht'n beklag'n vor E. gn. hie zu Odenburg .

fernemen wie sich geburdt.

Dann Zuuolfurung vnd auftrag gemellter II artigkln sein

wir als gehorsame berait vnd willig well'n sölhes auch
hiemit protestirt hab'n, das an vnns auf egeton vnnser

mundtlich vnd dise erpiete der commission halb'n kain Ver-

zug beschehn vnd welln vnns ausserhalb offtgemellt II ar-

tigkln weder gutlich noch rehtlich mit den Jud'n ein-

gelass'n hab'n.

thuen vnns darauf als gehorsame E. Gn. beuelh'n

Dersselbn E. G.
gehorsamme

Burgermeister Bichter

vn Bäte Zu
Odenburg.

Külzetén : Der von Ödemburg antwort wieder die

Commission vn der vertribnen Jud'n clag.

Másolat papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y.
fasc. II. Nr. 74.
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33.

Pozsony, 1527 április 28. Mária királyné risszavonja azon

rendeletét, a melyei Fürst Ern, Teufel Mátyás és Rit-

schauer Gáspárhoz intézett volt n soproni polgárok és a

Sopronból kizött zsidók közt fenforgó per elintézésére

vonatkozólag, és pedig azért, mert idközben értesült, hogy

a magyar jdg szerint ezt csal; születelt magyarok végezhe-

tik el, és így <"> nem akarja megszegni azon ígéretet, a mii

bátyja (Ferdinánd) a hazai jog megtartása tekintetében

tett a magyaroknak. Maga a királyné igéri, hogy ezen

ügyet május 19-én el fogja intézni.

Maria dei grácia Regina Hungarie et Bokomia etc. Magni-
ficis Ernestho Fuersth in Eyscnsthath, Matheo Theufel
in Forehtenstayn capitaneis, ac Caspari Rytschauer Capi-

taneo peditum Soprony existeyitium, Salntem. Quamvis
superioribus diebus per literas nostras causam illám, quem
inter cives nostros Sopronienses, ac Judeos illos qui antea
Soprony habitabant, est mota, vobis commiseramus reui-

dcndam, Quia tamen postea mtelleximus hanc ipsam revi-

sionem secundum Jura libertates et consuetudinem buius
Regni non posse fieri per aliquos externos Judices, sed

eos qui sint Hungari, Nolentes igitur assecuracioni üli, quam
Serenissimus dominus Rex fráter noster cbarissimus domi-
nis Hungaris super obseruacione Jurium et libertatum
eorundem fecit, refragari ; Hortamur vos et requirimus et

acceptis presentibus a prosecucione buius cause supersedere
et vos intromittere ad eam revidendam nequaquam debea-
tis, sed relinquatis eam reuisioni et cognicioni nostre.

Quam nos hie ad dominicam Cantate proxime venturam.
inter ipsas partes secundum Jura libertates et consuetudinem
Regni buius Hungarie reuideri et vnicuique parcium Justi-

ciam administrari faciemus. Presentibus perlectis exbibenti
restitutis. Datum Posonij in dominica Quasimodo : Anno
domini Millesimo Quingentesimo Vigesimo Septimo.

Murin Regina.

Eredetije papíron nagy koronás veres viaszpecséttel Sopron város
levélt. Lnd. XXII. et W. fasc. I. Nr. 5.
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34.

Pozsony, 1521 május 15. Mária királyné meghagyja Sop-

ron városának, hogy halaszsza el a soproni zsalukkal való

együttes megjelenést, << melyre a királyné fölszólította volt

ket, addig <t: idig, a mikor királyi lestvére (Ferdinánd)

meg fog érkezni.

Maria dei grácia regina Hungarie et Bohemie etc. fideli-

bus nostris prudentibus et circunispectis magistro civiura,

iudici et mratis ceterisque civibus civitatis Soproniensis

salutem et gráciám. Cominiseramus vobis diebus superiori-

bus, ut et vos et iudei illi, qui aritea istic in medio vestri

babitabant, ad dominicatn Cantate proxime ventuvam co-

ram nobis comparerent, et nos causam inter vos motam
revideri bic faceremus ; ntmc tarnen certis et racionabilibus

ex causis mote causam banc ad adventum serenissimi do-

mini regis fratris nostri cbarissimi differendum et proro-

gandum duximus differimusque et prorogamus pej-

presentes, quare bortamur vos et requirimus, ut istic

domi vestre nunc maneatis, nec est opus, quod in bac

causa ad nos veniatis, sed expectetis adventum maiestatis

regié fratris nostri, quo tempore causa ipsa inter vos revide-

bitur ita, ut utrique parti iusticia administrabitur, aliud ne

feceritis, presentibus perlectis exbibenti restitutis. Datum
Posonii feria quinta proxima ante dominicam Cantate,

anno domini Millesimo quingentesimo vigesimo septimo.

Maria Regina.

Másolat Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII. et Y. Y. f, II.

Xr. (Ki.
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Bécs, 1527 Julius 20. Ferdinánd meghagyja Weisspriach

Jánosnak') és Teuffl Mátyás, fraknói kapitánynak, hogy

ámbátor a Sopronból elzött és az jószágaikra letelepe-

dett zsidók érdekében megparancsolta volt, hogy azokat

minden jogtalanság ellen meg kell védelmezni ós adóssá-

gaikbeszedését lehetvé tenni : mégis mivel a dolgokról más

informácziót nyert, daczára az elbbi királyi parancsnak,

az adósokat nem szabad elfogni avagy elzárni, hanem az

elfogottakat is szabadon kell bocsátani.

Ferdinand etc.

Edler lieber getrewer wiewol wir dir liieuon geschriben

vnd beuolben haben, die Juden so nach abganng vnsers vor-

far Kunig Ludwigs zu Hungern vnd Bebeim etc. löblicher ge-

dechtnuss durch Bürgermeister Richter vnd Rat Vnnser
Stat Odenburg vertriben worden sein, Vnd je eins teil sich

in deiner Herrschaft nidergelassen, vor unrechtem gwalt
zu schützen vnd schirmen, Inen auch in aller anndern zim
liehen vnd geburlichen Handlung vnd Sachen vnnd sonn-

derlich mit einnembung Ir schulden hilflieh furdersam
vnd beystenndig zu sein, So sein wir doch der Sachen sey-

der annderst dann Vnns die Juden furbracht bericht wor-

den, damit sich dann nyemanndt pillicher weisz zuebecla-

gen hab, oder mag, darauf so beuelhen wir dir dz (= dass)

du die von Odenburg, Vnangesehen angezaigte Vnnsers
beuelhs wider Ir brief vnd Sigl von Vnnser freuntlichen

lieben Schwester, Anna2
) zu Hungern vnd Behehn Kunigin

l
) Ezen "Weisspriach, illetleg Weissbriach János báró volt

és Kaboldnak ura, a mint ez Sopron v. levéltárának egyéb
adataiból kitnik ; Lad. 53. fasc. I. Nr. 1 és 2 alatt az

seirl Weissbriach Andrásról és másokról van szó, Nr. 9

alatt az 1539 -iki évben említtetik : Joannis de Weisspriach
Baronis de Kobelstorjf (epistola). Az elzött soproni zsidók

egy részét vette pártfogásába. V. ö. ": 5i. sz. okmányt.
'2
) Itt íráshiba folytán csúszhatott be «Anna» szó «Maria»

helyett, mert Anna nem volt özvegy királyné, hanem Anna

A zsidók történetp Sopronban. *fj
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wittib etc. ausgeganngen, Vnd vnnz aus angestellte der ver-

ordneten Comissarien vnd weyttern Handlung nit Arresti-

rest dringest oder Zucht zu Zuhanndln furnemest, auch

die aufgehalten Burger Irer widerstellung vnd angelobens

ledig zu lassen Vnd kain annders thust davon beschicht

Vnnser Ernnstlicbe maynung.
Geben in Vnnser Stat Wien den x x tag Juli Anno etc. im

x x vij Vnnser Reiche im Ersten.

An Herrn Hanns von Weisspriach In simili.

Matheusen Teuffl Haubtman zum Forchtenstain.

Másolta Sopron város levéltárában. Lad. XLVHL et Y. Y. fasc.

II. Nr. 68.

36.

Német- Ujhely, Í527 augusztus 15. Reichenpach Vilmos és

Oláh Miklós, úgy is mint a király kiküldöttjei, úgy is mint

a soproniak és az általuk elzött zsidók részérl szabadon

választott bíróság 1527, aug. 29. napját Hízik ki. a midn
a zsidó hitelezknek a lajstromba beirt adósságaikra és

vagyonúkban szenvedett kárukra vonatkozólag ítélkezni fog-

unk. De az elzés és visszahelyezés kérdéséi, a zsinagóga,

temet ügyét érinteni nem kívánják.

Wir wilhalm von Reichenpach Ritter etc. vnd nicolas

oláh Secretarius etc. Bekennen als Irungen vnd spenn

(= Gespantheit) zwischen den Ersamen fursichtign vnd
weisen Burgermeister Richter Ratt vnd der ganzen gemeind
der Statt Odenburg an ainen vnd der Judenhait So zu

Odenburg da nächstuvergangen sechsund zwanzigisten Jar

ausgetriben sein anderstail sich halten, Ernstlichen von
wegen der schuld so die verurten Burger zu Odenburg ob-

gemelten Judn laut ires puechs oder Register an einge-

schrieben haubtguet vnd erkhen nach laut desselbn puechs

Ferdinánd felesége volt, Mária pedig Ferdinánd nvére és az

elhunyt Lajos özvegye, Magyarország helytartója volt azon id
alatt míg Ferdinánd külföldön volt elfoglalva és az id alatt

a zsidók ügyében is intézkedett.
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zuthun schuldig sein, Auch dem gesuecli dauern, vnd am an-
deren der schaden halber, So die Jude an iren haben vnd
guettern die sy zu Odenburg in obgemelter anschreibung
in iren heusern gelassen geliten vnd empfangen haben die

obgemelten baid partéién vnss nit allein von k'n m't*) zu

hungern vnd Behaim etc. vnnsem allergnedigisten herrn
irer Irrung halben sunderlich verordnet comissarien, Son-
der auch als denen sy obgedachter ir spenig sachen in der
guet (= in der Güte) frei wilkirlich ausser Kecht nach
vnserm guete bedunckhen entlich Zuuergleichen ganzlich

stellen vnd sezen wollen, ersuecht vnd gebeten sy mit vnserm
guetlichen spruch Zuentschaidn dabey baid parteyen ent-

lich vnd on alle verrer ein vnd widerred beleiben vnd be-

stéén woln. Vnd wicwol wir sollicher vnd dergleichen Sa-

chen gern entladen weren denocht obgemelten baid par-

teyen zu guet vnd das sy vns iren handgegebe guete treuen,

zugesagt vnd gelobt haben wir wir (sie !) sollich ir schribtig

zwesuchen (— Ersuchen) in der guetigkait ansprechen
oder machen, dabey geutlich vnt entlich on alle wegerung
(= Weigerung) zubeleiben vnd dem nach zukumen. Auch
das wir zwo oder drey oder mer personen nach vnserm ge-

fallen zu vns ob wir wollen einfodern vnd mitsambt den-
selben oder für vns selb allein sollichen guetlichen Aus-
spruch thun mugen vns Zugeben vnd bewilligt, haben wir

sollichen aussprach zuthun angenommen vnd Inen darauf
diesen abschied geben das sy mit genuegsamer gewalt von
denen die sollich sachen betreffe, ob ettlich selb persenlich

nit erscheinen mgen auf den phintztag nach Bartholo-

me}' negstkunfftig der do ist der neunund zwanzigist

tag dis monats augusti zu fruer tagzeit in der neustatt vor

vnss erscheinen vnd vnsern spruch oder beschaid alsdan

vernémen sollen. Doch so ist von wegen austreibung der
Judn zu Odenburg vnd irer widereinsezung auch der Judn-
schuel freythof vnd heuser halben die die obgemeltn Judn
noch zu Odenburg haben, vnd aller ander sachen ausser

halben obgemelter zwaier artikl Beiden parteyen vnd
iedem tail besunder gegn dem andern sein recht gerechtig-

kait deshalbn guetlich vorbehaltn dann wir vnss in diesen

auszusprechen nit haben belad noch annemen wollen zu

*) Kunig maiestät.

20*
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vrkunt mit vnseren betschafften vnd Hand zeichen verfer-

tigt. Besckechen in der Neustatt am freytag nach Assum-
ptionis Marie was der funß'zehend tag augusti Anno etc.

tausend funffhundert vnd im Siben vnd zwainzigisten. ^Y.

lieichenpach. Nicolaus Olah Secretarius manu proprio,

subscripsit.

Eredetije papiron két kis pecséttel (\Y. E.W. B. jegy^yel az egyik,

a rná-ik lovasalakkal) Sopron szab. k. v. levéltárában. Lad. XLV11I. et

Y. Y. fasc. I. Ni. 23.

37.

Német- üjhely, 1527 szeptember 12. Sopron városa és az el-

zött soproni zsidók közt fönforgó pör úgy intéztetik el,

hogy mindazon adósságokat, a melyek az évenkint e ezélra

választott zsidóbíró eltt a zsidókönyvekbe és lajstromokba

föl lettek véve, kötelesek a soproniak 1527-ik év október

12-ikéig kifizetni, azonban a beírt fösszeg után kiderü-

lend kamatokat nem. A zsidók által fölpanaszolt károkat

illetleg, a melyeket soproni házaikban szenvedtek, 1527

szeptember 30-ika tzetik ki határidül a tárgyalásra, a

mikor mindkét fél eladhatja bizonyítékait.

Zwischen Burgermeister Pachter Katt vnd der gemaind
der statt Odenpurg an einem vnd den ausgetribenen Juden
daselbst anders tails sprechen wir das die von Odenpurg
der ausgetriben Judenheit schulden von der von Odenpurg
darzu sonderlich j erheben geschwornen Judenrichter ver-

ordnet in iren piechern vnd registern für haubtgut vnd er-

ken eingeschrieen, nach laut derselben puecher oder re-

gister auff den zwölfften tag Octobris negstkünfftig dis si-

benndzwainzigisten Jars Zubezaln schuldig sein vnd dartzu

ihre underthan ausserhalb der Statt Odenpurg sollichs auch
zuthun hatten sollen, aber den gesuech von demselben ein-

geschriben hauptgut endteken sollen die von Odenpurg den
Juden zu bezalen nit schuldig sein.

Dan von wegen der schaden die die Juden sich beklagen
in iren gietern die sy zu Odenburg in iren Heusern gelassen
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vnd sollen geliten haben, dieweil sich paid parteyen, dess-

halben zu beweysung erpoten, sprechen wir das sie zu der-

selben zu volfieren zugelassen vnd was yede partey deshal-

ben zu geniessen vermählt hie zwischen montag post m\r

chaelis negstkünfftig vor uns hie in der neustat fürpringen

solle vnd darnach durch uns spruchleut verrer geschehen

das sich gepurt.

Vnd ob die obgemelten parteyen dieser sachen oder die-

ses unsers spruchs Unverstand oder Irrungen gegen ainan-

der dcsshalben haben würden, So behalten wir uns als spruch-

leut hierin beuor sollicht allzeit mit verrerm vnserm spruch

vnd entschit zuerleutern. Actum des zwelfften tags septem-

bris Anno etc. im sibeinundzwainzigisten. - W. V. Rei-

chenpach m. p. Nicolaus Olah, Secretarius manu propria.

(P. H.) (P. H.i

Belül a két aláíró apró veres pecsétje ;
papírra irt eredetije Sop-

ron város levéltárában. Lad. XLV1II. et Y. Y. f. I. Nr. 24.

38.

Német-Ujhely, 1527 szeptember 25. Oláh Miklós megköszöni

a soproniak által neki küldött vadkanhust és igéri, hogy

majd megszolgálja. Egybex visszaküldi az általuk kért

zsidó adósságok lajstromát, úgyszintén a zsidók és a sop-

roniak közt fnforgó ügyben hozott Ítéletet is átszármaz-

tatja a soproniaknak.

Prudentibus et circumspectis dominis Magistro civium

Judici et Juratis Soproniensibus Amicis honorandis.

Prudentes et Circumspecti Amici honorandi, facile intel-

ligo amorem in me. A* vestrarum e carnibus apri Silues-

tris ad me missis, de quibus habeo eisdem gracias relaturus

omnibus Amicicie offieijs dum occasio se obtulerit humánig.
A vestrarum in me non obliuiscar Mandátum vestrum quod
prius ad nos in negocio Judeorum attuleritis remisimus

*) A mondat elején rendesen egy nagy «A» bett használ

Oláh.
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vobis misiuius eciaru ad vos sentenciam quam inter Judeos
et A. vestras tulimus unacum registro crediti Judeorum
quod nunc a nobis optastis. Valete. Noua ciuitate Vige-

sima quinta septembris 1527.

Nicolaus Oláh Archi (?)

Strigoniensis Secretarius.

Kivül a városhoz czímezve, zárlatán kis veres pecsét. Papírra irt

eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII. et Y. Y. f. I.

Nr. 28.

39.

Székes-Fehérvár, 1527 november 12. Ferdinánd értesülve

arról, hogy a Sopronból kizött zsidók egyeseket letartóz-

tatnak, meghagyja a fnemeseknek és azok hivatalnokai-

nak, hogy a zsidók kérelmére, ha azok régi adósságaikat

akarják visszaszerezni, senkit le ne hagyjanak tartóztatni,

mert ez a város privilégiumába ütközik. Ha a zsidóknak

valami ügyük van, úgy Sopron bírája eltt végezzék azt el.

Commissio propria domini Begis. Ferdinandus dei grácia

rex Hungarie et Bohemie etc. princeps Hispániámra archi-

dux Austrie etc. fidelibus nostris universis et singulis do-

minis prelatis, baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus

ipsorumque officialibus, itern civitatibus, oppidis et villis ac

alternis cuiusvis status et condicionis hominibus et quibus-

vis subditis nostris salutem et gráciám. Expositum est ma-
iestati nostre in personis fidelmm nostrorum prudentum et

circumspectorum magistri civium ac iudicis et iuratorum

ceterorumque civium civitatis nostre Soproniensis, qualiter

ipsos et incolas villarum eorundem iitdei alias Sopronii

hábitantes in bonis et territoriis vestris arrestare vellent,

prout et de facto iam nonnulos eciam ex eis arrestassent

et dampno affecisent preter omnem iuris et consvetudinis

buius regni nostri equitatem ; nam si iudei aut quicumque
alii contra prefatos cives nostros aut subditos eorum ali-

quid agere haberent, id tum iuxta continencias decretorum

huius regni nostri, tum ex libertatibus et privilegiis dicte

civitatis nostre Soproniensis coram iudice eiusdem civitatis
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hidicie agere deberent. non autem sie passim arrestare,

volentes igitur dictos cives nostros Sopronienses sicut et

ceteros subditos nostros in eornm libertatibus et antiquis

consuetudinibus ex grácia nostra conservare. tidelitati vestre

liarum serie tirmiter committhnus et mandamus, quatenus

aeeeptis presentibus quociescurnque et quandocumque pre-

fatos cives Sopronienses aut eorum subditos ad fceiras tenn-

tas loca officia officiolatusque vestros cum rebus ipsorum
venire contigerit, ipsos et eorum bona ad Lnstanciam pre-

fatoruni iudeorum nullo modo arrestare aut arrestari facere

audeatis. neque presumatis modo aliquali, quinpociushuius-
modi graciam nostram et privilegia eorundem civium eis

integre et omnimode observare debeatis. <
(
>uod si prefati

iudei debita ipsorum. si que sunt, repetere aut recuperare
volunt. id iure mediante et coram iudice prefate civitatis

nostre Soproniensis exequi debeant et teneantur, secus

nulJa racione facere presummatis, presentibus perlectis ex-

bibenti restitutis. Datum Albe Regali feria seeunda in festo

beati Martini episcopi et confessoris, anno domini Mille -

simo quingentesimo vigesimo septimo.

Belül ver^ä pecsét, papírra irt eredetije Sopron pz. k. v. levél-

tárában. Lad. XLVm. et Y. Y. fasc. I. Nr. 22.

40.

Sopron, 1528 január havában *) Sopron városának kr-

relme Mária királynéhez, hogy hosszabbítsa meg ama ha-

táridt, <i melyet u zsidóadósságok kifizetésére szabott és

<i meghosszabbítás idejére kamatot ne kelljen fizetniök a

tke után.

Durchleuchtigiste grosmáchtigiste Kunigin, Allergenadi-

g'iste Frau. E. k. m. bat vnns nach austreibung der Juden

*l Abból következik, hogy a nérnet-ujhelyi biztosok döntése,

melyre alább hivatkozás történik. 1527 szept. 12. történt meg,
(1. a 37. sz. okmányt.) és errl az évrl azt mondja alább,

hogy már elmúlt : «damit ist dasselb Jar . . . verrückt« ; a

január hónapja pedig abból tnik ki. hogy ezen kérvény el-
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von hinnen vnnder anderm diss sunder gnad vnd wolthat

ertzaigt. das wir denselben Juden auf die treffliche schul du.

So vns' vorelltern vnd wir bemellten Juden schuldig wor-

den welche sich dann Bis in vier tausent guidein erstreg-

khen oder ettwas hinüber, alain den Ergkhen plos vnd
Hecht lehen ort allen versessen vnd aufgcloffen wuechr be-

tzallen stillen, welches also durch E. k.m. Zwischen vnnser
vnd der Judenhait mit guten Brief vnd Sigeln becrefftigt

ist worden. Zu derselben des Rechten lauttenn ergkhen be-

zallung Sein wir den Juden berurt Ir schulden darumben
Inen alsofft gewisse phanndt vnd erbstugkh auch nachuol-
gend all vnnser hab vnd gueter in Irn' Schuldpuechern
verschriebn'n erputig gewest vnns des auch auf heutigen
tag erpietend. Aber die Juden zumb merem tayll wollen

sich mit gellt vnd phemberten1
) Ire verschribnen phanndten

nach vnnsern Armen statin nit vermugen lassen. Thuend
das alain vmb geuärlicher verleugerungvnd merers wucher
willen, damit sy vns gar vermainen Zuverderben, wie sy

dann Bisher vnnd vnd' (= unter) ainem schein der dienst-

perkait (= dienstfertigkeit) all vnns' vnd viel arme christn

hab vnd guter hinder sich gebracht haben, erfordern vnd
nemen von vnns von ainem Jedem phunt phennig wochn-
lich ain kreutzer zu gesuech. Also pringen I M. gld ain Je-

des Jarn VIII C. LXYI tl. Y ß vnd Zehen phenig wuecher.
wie möcht vns dann muglich sein on sunder gnad vnd Pri-

vilegien solcher schuld'n ab Zukhumben wie wol vnns E. m.
ein Jar lang zu solher Zallung bestimbt. So sein wir durch
dasselb ganntz Jar in disputation vnd Chrig, irnecher vnd
erkhens halbri mit den Juden g

estannden. Solanng bis

vnnswnns' genadigen Herrn k. in. Commissari zu der Neu-
stat mit Irm Spruch endschaiden haben. Damit ist dasselb

Jar auch on frucht verrugkt.

Über solches alles hat Her georg von weisbriach2) seinen

intézése, a melyben az itt kivánt kamat-elengedés kimondatik,
1528 január 29-én kelt. L. a 41. sz. okmányt.

x
) Phembert = értéktárgy.

'-') Valószínleg íráshiba « Hanns Weissbriach » helyett, mert
1.V27—1531-ig tudjuk, hogy W. János volt Kaboldnak ura.

L. a 35. sz. ohm. Vagy tán György Jáno3nak ideiglenesen

fölhatalmazott rokona lehetett.
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Juden vor vnns' in offen Rate yetzt margarethe verganngen
verpoten, das sich kain Jud furon mit seinen furphandten
sol bezallen lassen, auch keinen phenig an Iren verkaufften

Heusern vo' vns aufzuhebn' bey penne aushenngkens. Das
alles wider E. m. limitacion Brief vnd Big] ist. Wir arm
leut muessen die grossen schuldn' mit gellt vnd erbstugkn

abriclitn'. darauf vns erstlich die Judn' Ire leben vn gellt

fergestreckht.

Vnd ist in allen leben contracten recbt wann der gellt

nit zubezallen bat, das alsdann der Creditor (gleubiger)

oder lebenber' auf seine verschribene pbanndt greifft, zumb
erstn vareuden, dann die ligunden, das sieb aber die Judn',

zumal aus des von weisbriach verpietn' mit niebte ge-

braueben welln wie sy doeb pillich tlmen sullen.

Darauf pitten wir E. k.M. vns' genadigisi Frauen die

welln sich vnnser noch genadiglidt erparmen, vnd ain

lennger Zyl von Jacobi schir isi knnfftig vber ain Jar,oder

Metz auf nächst kunfftigen weihenachten Zeuerleihen vnd
Zuegeben, damit hietz auf dieselb Zeil kain wucher auf
vnmeren schidden wuchsen.

Wolt sich aber E. m. des nit beladen oder vnnderfahen,

Begeren wir mit aller vnndertanigkait vnns solches Bey
khuniglicher M. vnnserem allergenadigistem Herrn' vnd
Lanndsfürst'n, zuerlanngen, vnd so wir vnns' erpauten

frucht. So vnns der Herr heier wax'n lassen, aus den erblein

gefächsent. damit vnd darum hoffen wir die Judn (vnange-

sehen des weisbriach verpot) mit gellt vnd Irn phandt'n
nach aines Jeden armen man aigenschaft vnd vermugen
abriebt n vnd bezallen lassen. Das wellen wir vi. E. K. M.
mit vnnsern weib vn' kind'n in ewig Zeit gegen got zeuer-

dienen geflissen sein, der wir vnns mit gnedigister aufrieb -

tung vnd erlanngung diser vnnserer gebeth gehorsamest

thun beuelhen.

E. K. Maiestat
Vnndertaniííistn'

Burgermaister Richter, Bäte
vrí gemainde, sambt
gemainer statt hinderfassen

Zu Odnburg.
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Külzetén : der von Ödenburg Supplication vmb freiheit

Juden wuchers halb'n.

Másolat papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVII1. et Y. Y.

fasc. II. Nr. 74.

41.

Buda, 1528 január 29. I. Ferdinánd király a soproniák

hii szolgálatait megjutalmazandó, elengedi azon félévi

kamatot, a melyet Mária királyné levele értelmében a

Sopronból kizött zsidóknak kellene fizetniük.

Comissio propria domini regis.

Ferdinandus dei grácia Rex Hungarie et Boemie etc. In-

fans Hispaniarum Archidux Austrie etc. fidelibus nostris

universis et singulis doininis prelatis Baronibus comitis

castellanis Nobilibus ac prudentibus et qircumspectis Judi-

cibus Juratis quarumcunque civitatum oppidorum et villa-

rum, ac alterius cuiusuis status bominibus presentes visu-

ris : Salutem et graciarn. Quoniam nos considerantes ser-

uicia fidelia fidelium nostrorum prudentum et circum-

spectorum Judicis et Juratorum ciuium civitatis nostre

Soproniensis, per eos hoc presertim tempore quo nos deo

duce in Rcgnum hoc nostrum Hungarie intrauimus non
sine grauibus et niagnis eorum sumptibus et expensis exhi-

buerunt, exhibentque et in jiresencia, solucionem usure

quam iidem iuxta litteras Serenissime principis domine
Marie Regine Hungarie et Boemie etc. Sororis nostre cha-

rissime superinde coní'ectas, Judeis ex ipsa civitate nuper

eiectis, soluere deberent, ex gratia nostra speciali, eisdem

ciuibus intra spácium sex mensium a data presencium com-
putandam relaxandam duximus, ita vt ipsi ciues nostri intra

tempus predictum nullám usuram eisdem Judeis soluere

teneantur, Immo relaxamus presencium per vigorem. Quo-

circa fidelitati vestre et vestrum cuilibet mandamus firmi-

ter, ne prefatos ciues vestros aut aliquem eorum ad instancia

dictorum Judeorum racione huiusmodi usure impedire mo-
lestare seu damnificare audeatis, Sed eisdem huiusmodi
graciosam nostram relaxacionem observare debeatis : Secus

non facturi. Presentibus perlectis exhibenti restitutis : Da-
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tum Bude feria quinta proxima ante festum purificacionis

Beatissime virginis Mario : Anno domini Millesimo Quingen-
tesimo vigesimo octauo.

Eredetije papíron, leragasztott nagy koronás pecséttel Sopron
szab. kir. város levélt. Lad. XLVIII. et Y. Y. fasc. I. Nr. 31.

42.

Kis-Marton, 1528 márczius 25. Handl, hajdan soproni,

most kismartoni zsidó, panaszt emel a helytartótanácsnál

Sopron városa ellen, a miért a soproni hatóság az ö felesé-

gének, Gundának gyilkosát, Hamer János feleségét, Do-

rottyát szabadon bocsátotta. Mivel felesége áldott állapot-

ban volt és így két lélek veszett el, de meg azonfelül öt kis

árva siratja a meggyilkolt anyát, azért kárpótlás és fájda-

lomdíj fejében 1000 aranyat követel.

Reuerendi atque Magnifici viri. Humillime rogo magniti-

centissimos vestros banc rniserabilem subsequentern queru-

lam grate audire velint.

Contigit an[té] Bartholomei Anno XXIII, quod dederim
accomodate vxori Cuiusdam Joannis Hamer Dorothea*

nominis in suburbio bic Sopronii moranti Octo talenta De-
nariornm que Dorothea mihi pro Sunia predieta duas Tuni-

cas vnum pallium et vnum peplum Impignoravit. Longo
tempore postea prefata Dorothea ad uxorem meam venit.

eamque vt dieta vestimenta eidem duos dies festos daret.

rogauit. Exactis diebus festis uxor mea ad eam exiait, atque

vt eidem dieta pignora iterum restitueret amice regauit.

Que sepe dieta Dorotliea primum malleo, nt forte, vxorem
meam ad Caput . . . postea arrepto gladio eandem vbique

vulnerauit atque vxor mea gunda, que puerum in vtero

ad Septimum mensem portauit : ceddit et interfeeta est.*)

*) Handel feleségének, Gundának meggyilkoltatása tehát

1523 augusztus 24. (Bartholomeus) után történt, tehát a sop-

roniak védekez levele, a melyben Handel vádjai ellen véde-

keznek, nem lehet 1521 bi való. (V. ö. Kohn. 67. sz. okmány
1. j.), hanem mindenesetre ezen okmány után. melyre a fele-

letet képezi, kelt.
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Quare dominum Judicem hic Marti)) ion Sighart et totum
Magistratum pro Justitia administranda Imploraui, et ean-

dem vt homicidam Jure mediante expensis meis Incarcerari

féri. Successu temporis domini Ciues Sopronienses etc, vo-

luntatem meam sepedictam Dorotheam sine satisfactione

e Carcere emiserunt. Neque Ciues neque alius mulieris loco

pro isto homicidio duarum personarum vxoris et pueri,

quem in vtero gestauit, vsque In hodiernum diem mecum
concordauerat.

Et ita perditis Octo talentis. ac duobus floriiiis Vngarica-
libus In auro, et duabus Ynciis Argenti duobus Talentis in

minuta pecunia, que vxor mea secum bábuit, carui et adbuc
careo, priuatus sum et adbuc priuor. Ideo dominaciones
vestras Magnificas et bonoris et Justitia? Amatores propter
ea Imploro, Magnificentias vestras.

. . . Innocentem terribilemque mortem et vxoris mee et

pueri In vtero eius, pro quibus domini Ciues hic perpetuo
nullis bonis mihi satisfacere possunt.

Et Ita quinque pueri mei tunc temporis admodum paruuli

(propter matris amissionem fidelitate materna qua facilius

educati fuissent) priuati sunt. Preterea vltra debitum et ea,

que vxor mea secum bábuit multa expositum, nihil nec
mihi nec meis est Compensatum.

Confido itaque In Dominos et Magniíicentias vestras, Do-
minos Ciues Sopronienses : ex suo sine Consensu et volun-

tate mea sepedictam homicidam libere emiserant ; Juste de-

bere et obligatos esse.

... Et in conpensatos ac contributos damni doloris mei
passi mille ducatos mihi Sopronienses dare . . .

M. V.

obedientissimus

Handl Judeus
In Ciuitate volgo.

die Eysnen Stat dicta.

Külzetén : Handl Judei Querula Contra Sopronienses.

presentata 25 martii 28.

Másolat papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII. et Y.
Y. fasc. II. Nr. 74.
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43.

Sopron, 1528 márczius %4-ike után*) Sopron városának a

helytartótanácshoz a Sopronból kizött zsidók panaszára

benyújtott válasza, a melyben a kizés megokolására fel-

hozza, a zsidók elleni régi sérelmeket, a zsidók privilégiu-

mainak erejét gyöngíteni igyekszik és hivatkozva Mária,

királyné 1526-ik évi, október 14-iki mandátumára, tiltako-

zik az ellen, hogy a királyi engedélylyel és kanczelláriai

jóváhagyással kizött zsidóknak Sopronba való visszahelye-

zése általában szóvá tétessék.

Sacre regié Mt. etc. Consiliarii et Comissarii Reverendis-

simi Reverendi magnifici et gratiosi dornini. Contra et ad-

uersus suplicationem et querulas Judeorum qni aliquando in

medio nostri babitabant per viani exceptionis et aliorum re-

mediorum nobis competentinm deducimus.

Primo rogamus et suplicamus, quod magnifici et gratiosi

domini vestri considerare velint, quod nos et maiores nostri

semper summa fide apud divinos reges Hungarie fuimus et

habiti sumus, quod multis literis testimonialibus et privile-

giis a quadringentis et vltra a quingentis annis docere possu-

mus, quibus testatum relictum est, quod nos non solum san-

guinem nostrum, sed et sanguinem liberorum nostrorum
pro salute regni et regum exposuimus.

Et vltra non minore et integritate erga Serenissimos Ar-

cbiduces austrie, vbi honestas et ratio expostulabat et per-

mittebat nos et nostra exbibuimus, cuius rei alios testes in

presentiam non allegabimus, quam diuorum et sacratissi-

morum Imperatorum Fridrici tercii et Maximiliani memo-

*) Következik abból, hogy a zsidók els beadványa, melyre
ez a feleletet képezi, 1528 márcz. 24-én kelt, tebát ezen els
felelet okvetlen ezen idpont utánról való. A zsidók említett

beadványa S. v. 1.-ban van. L. XLVIII. et y. y. II, 74 alatt ;

a végén ez áll : «Copia querularuin Judeoiaim Sopronio ex
pulsorum contra D. Ciues ibidem 24 marcii 28. Die von
Odenbuvg sollen auíí diesn phriff ir Antwurt füi-bringen.»
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riam, el testis nobis Deus sit, quod sine eommemoratione
aut exprobratione cogimur allegare Serenissimam reginam
Mariam adhuc iimentem et Inuictissimum et Serenissimum
regem Ferdinandum dominum nostrum elemen tissimum.

Et hec Ideo comernorare oportuit, vtmagnifici et gratiosi

domini vestri intelligerent nos non minor} fauore dignos

quam ipsos Judeos, tacenius in presentiara onera, que in

dies pro felici regni statu nobis imponitur et quottidie subi-

raus.

Consequenter rogamus et suplicamus magnificos et gra-

tiosos domiuos vestros, quod considerare velint gravamina
et iniurias, quibus iam retro et a multis annis onerati fui-

mis per cobabitacionem iudeorum, et quod Ideo nunc refe-

rimus, ut intelligant que grauamina Judei nobis intulerunt.

Primum, quod ab antiquo Judei non nisi quatuor domos
seu areas, seu curias vt vocant, et eas in suburbio inhabita-

uerunt. Et est preter id et absque eo, vt a quingentis annis

in medio nostri et ciuitatis kuius babitauerint aut de-

super priuilegia babuerint aut babeant.

Et nescitur quibus rnodis, nisi forte temporibus bellorum

ex commiseratione intra muros tandem reeepti sunt, atque

successu temporis cum aduenis iudeis se augmentaue-
runt vt intra muros tredeeim domos*) sibi acquisiuerint,

et numero essent quasi quadrigenti et amplius ita vt fore

equarent numerorum ebristianorum intra muros inbabitan-

tium.

Inde ipsi Judei sie augmentati intromiserunt se in nego-

cuüiones, que ad solos ciues speetabant, vendebant pannos
meliores, et alias merces, unde factum est, quod nullus

pannieida bic se intertenere potuit, et reliqua negociatio

quasi sublata fuit.

Sic vendebant vestes nonas, emebant victualia, vt rarius

venderent, et ea omnia vendebant . . . intereapopulo ad usu-

ras.

Consequenter autem multa mala sunt, que in ocultis lo-

*) «Sexdecim» áll eleinte, de át van húzva és nTrcdecimnre
javítva, mert három házat, a mit a soproniak maguk aJtak el

a zsidóknak, még a kizés eltt vettek el tlük és ezt jónak
látták elhallgatni, hátha ezért is kárpótlást kellene még utóbb
fizetni !
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eis cum uxorilms et familia ciuium contrahebant pignora
et usuras consituentes, vnde familia et alii occasionern su-

mebant dehnquendi et füxandi.

Et quod grauissiniuin fuit. et quod magnifici gratiosi do-

mini vestri considerare velint. quod tanta multüudo homi-
num ex iudeis se solausura intertenebant et ex ea ditabant.

Et quod du singulis decem tíor. annua usura fuit quatuor

flor. et XX. d.

Et si quandoquidem aliquis debitor tantam usuram sol-

uere non potuit, adiunxit Judeus debitas vsuras priori sorti

et aueta est sors, et perconsequens aueta est usura, et data
usura de usuris ita ut in dies niiser propterea de possessio-

nibus pelleretur.

Quis vero est, qui non videat per nunc modum ciues ex-

hauriri et ad summám inopiam deduci et deduetos esse.

Et hec et alia grauamina quam plurima,sepe coram Sancte
memorie Vladislao et Ludovico regibua conquesti sumus.
Et nunc exponere voluimus, vt magnifici domini vestri in-

telligerent, ex quibus causis bomines buius ciuitatis depau-
perati sunt.

Accedebat ad bec mala, quod cum sanete memorie Ludo-
vicus Eex contra turcas proficiesi vellet, vt potiores ex

judeis fuga arriperent ad ferream ciuitatem, vnde per nos

specialibus literis et minis reuocati sunt. Deinde cum mise-

rabilis clades nuntiabatur, reperti sunt duo onusti currus

(um rebus iudeorum ad fugam parati. Vnde necessitate

régente, causam iudeorum ad Serenissimam reginam ma-
riam, tunc posonü agentern deduximus, et obtinuimus quod
possemus iudeos expellere

1

) quod feeimus Juxta instruetio-

nem nobis datam.
Et boc non solum nobis permissum fuit sed et civilati

posoniensi, Et satis mirandum est quod iudei vndequaque
expulsi, in nulluni locum reduetionem adeo petunt, quam
in ciuitatem istam.

Habent itaque Eeverendissimi et magnifici domini vestri

seriem gestc rei et mit. 2
) breuissime ad obieeta iudeorum . . .

') «saluis suis rebus» át van huzva.
*) «maiestaü»-t jelenthet és bizonyára a 47. sz. okmányt

érti, a melyben röviden összefoglalták a zsidók elleni pana-
szaikat a király számára.
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Primuni nobis de privilegiys iudeorum non constat adeo,

ut propter priuilegia intra muros recepti sint.

Quod ver privilégium Maximiliani imperatoris allegat,

cum alia allegare possumus, tum sufficiat vna clausula in

eodem priuilegio posita ea quousque per nos etc. aliter pro-
uisum fuerit.

Ex qua clausula inferimus et concludimus, quod dispo-

sitio super statu Judeorum est libere penes regiam maie-
statem qua . . . Serenissime reginalis Maiestas vsa est, et

nobis clementer permisit ipsos iudeos expellere.

Quo facto ipsi Judex literas restitutionis a reginait ma-
iestate impetraucrunt, quarum data est, dominica post
Mathei apostoli Anno etc. XXVI. 1

)
Verum cum tota ciuitas propter hiusmodi restitutionem

grauarctur et in periculum deduceretur, Ipsa Reginalis
Maiestas vocatis nobis et vocatis Judeis et intellectis vtri-

usque partis illustri dominó georgio marchione Pranden
[burgensi] allegationibus") per viam decreti et plene cogni-

tionis una cum dominó palatino regni et aliis consUiariis

declarauit, iudeos inposterum non recipiendos inciuitatem
nostram, atque vlrique parti literas dandas declarauit et

quas literas hic offerimus, quarum data feria sexta p[ro-
xima] p[ost] dionisii martiris Anno 26.

3

)
Ac vltra reginalis Maiestas huiusmodi expulsionem Judeo-

rum in multis literis testata se gratam et firmám habere.

Ita vsuras remisit bona ac debita restitui mandauit etc. ita

non fecisset, nisi expulsionem ratam habere voluisset.

Et quod negari non potest, quin hec expulsio per regina-

lem Maiestatem nobis ex iustis causis et bono iure permissa
fuerit, vnde in dubium revocari amplius non d[ecet].

Accedit quod Serenissimus et gratiossimus rex et domi-
nus noster in die felicissime coronationis sue omnibus reg-

a
) L. az okmányt Lad. XLVIII et Y. Y. fasc. IL Nr. 61.

Nálunk a 23. sz. okmány.
2
)
A mint ezen okmányból látszik, Brandenburgi György

gróf még 1526-ban is itt lehetett Magyarországon, nem mint
Fraknöi mondja, hogy 1525-ben már eltávozott. L. Budapesti
Szemle 1883. évf. 355. 1. V. ö. Kohn i. m. 67. sz. okmány 1. j.

3
)
L. az okmányt. Lad. XLVIII. et Y. Y. fasc. I. Nr. 21.

Nálunk a 25. sz. okmány.
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nicolis promisit donationes et concessiones et alia per regi-

naién) Maiestatem tempore sue viduitatis et »sque ad in

diem facta, eadem ei grata et firma se habiturum.
Vnde et super permissis predictas literas ac decreta contra

hanc pretensam et temerariam peticionen Judeorum qui se

restitui petunt, itaque exceptione iudicata, exponimus. Et ea

in serenissimuna et elementissiuiiuii dominum et regem nos-

trurn confidentiasumus, quod siipsi Judeiexpulsinon essent,

tum hodie nobis gratiose eam permitteret multo . . . quod
eosdem ad ciuitatis et ciuium in habitantium depauperatio-
nem reduceret.

Protestantes, </iwd huiusmodi expulsionem, auctoritate

reginalis Maiestalis /actum, et per regiam Maiestatem gra-

tiose per medium supremi cancellarii ralificatam et per
omnes regnicolas ratam habitam in dubium reuocare, aut
ad disputationem exponere non intendimus, et vt humil-
lime speramus non tenemur.

Ceteras narrationes iudeorum, que ad conclusionem que-

relarum nihil faciunt, et quia coram aliis commissariis di-

sputare et terminare sunt, et ita se nonbabent, ut narran-

tur, Ideoque easdem simplici verbo negamus, itaque ad baue
petitionem impertinentes.

Vnde debita cum Instantia petimus nos ab hac iudeoreum
Lmpeticione etvexatione absolui vna cum refusione expen-
sorum super quibus nos gratiosis et Magnificio dominis
vestris humillime commendanrus. Saluo iure alia si opus
fuerit deducendi.

Magisterciuium, Senatores

et Jurati ciues Sopronienses.

Külzetén : Erst antwort der vou Odenburg auf der ver-

triben Juden clag vu' begern.

Máaolat papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVI1I. et V. Y.

fast-. II. Nr. 7i.

A /sidút. történet« Sopronban -'
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1528 márczius 3i. . 1 Sopronból kizött zsidóknak második,

a helytartótanácshoz intézett beadványa, a melyben a sop-

roniak nádjait czáfolják, és a rajtul; elkövetett jogtalanság

ellen protestálnak, káruk megtérítését és jogaikba való

visszahelyezésüket követelik.

Kn. mt. Zw Hungern vnnd Behaim vnnsers gnedigistn

Hern Rat vnnd Regenten Hochwirdig wolgeboren etc.

G. H. 1
) Wie wiessenlich wier di Hern von Odenwurg Zw

Antwurd pracht,2
) So mügén sy doch geg'n leren peweystn'

gewald wider vnnsere Freyhaittn dar Inn Inen ist beuolhen
ob vnns Zw haltten vnd vns sy selbst mit vnns Heuser
vercheuflich gehandlt, nichtz n itt Zu Recht genueg fürpring'
das In hett gepurt der massn mit grund, vnd wie recht Ist

wider vnns Zu hanndln.
Zum Andren so ist es nichtz nitt, das loier In willens

seyen gewest das vnser Zw flechnen wir haben auch vnsern
Oberstn der Zeyt Zu lerem Rurgermaister geschuckt, vnd
Im lassn sagen dass wier pei gemainer Stat vnd den Im
vnser leib hab vnd gutt wolln lassn, So haben sy die

wägen so sy für Judisch guet angesprochen besuecht vnd
durch aus nichts nitt verhanndn.

Weitter als die Herren von Odinwurg furpringen von
vnser gst. Frauen der khunigin von Vngern wittib vuns
Zuuertrayben Inen erlaubt zu sein, -So ist doch durch vmi-
sem missgunner, Ir mt. der Sachen nit mitt gründe
jn-icht) wordn, wie offenwar am tag das mir mitt willn

seyen weg Zogen oder es In vnnser tag willens gewest wem.
Darauf Ire mt. bcuolen vnd mit In verschaft hat vns
ivider ein Zuseizn wie wier dessn E. G.

4
") ain Copie uber-

anttword. Wollen vns den peuelh so die von Odinwurg er-

wtuhii wider vns darum sy selbst gangen diser Zeit nitt

achtn Zu veranttwortn von nötn sein.

l

) Gnädige Herrn.
") gebracht.
B

) berichtet.

*) Euer Gnaden.
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Dagegen wir vor vnser Gstn (= Gnädigistn) Frauen

vnser notturft für Zupringen nit genuegsam verhörtt sein

will vnns Zu Kestituiren In vnser Neuser vn Zusetzen nit

bekhumern was sy anpillichs wider vnns furbring'n seyd

Ier geiebte Handlung nit vnserer Freyhaittn widr 1 leeht

isi mis aus triben haben gehandlt sunder mitt gewalt den-

selben gewalt wir Jezt am hechsten an fecht'n vnd be-

clagn, Begern Restituirt zu wcrdn. Vermainen als dann die

von Ödnwurg sprueb Zu vnns Zu haben, es sey vmb ge-

suech, Freyhait oder das wir in der Stat Heuser haben oder

das wir von In haben wollen weichen, oder das wir der

Comrnissari Handlung seimig sein sohl gewest, wollen wir

In so wir restituirt werden vmb all anspruch anworttn vnd
ein sten, das sy vns dagegen vmb unsere Spruch vns auch

rechtens wie wir sein sich verbundn dan diser Zeitt wir

nichts nitt von lern gewalt E. Gn - clagen, Begern restitutis

spoliatis possessionibus.

Wir khunden G. H. nitt glaubn lern plossen worttn als

hali. kn. mt. vnnser gtr Her In versprochen vns nitt mer
ein Zu schaffen, seyt sein Mt. nit anlangen vnd durch sein

mt. khain narration von verhaiss vns nit mer ein Zuuer-

nemen furbringen.

Damit aber. E. G. sehen der Hern von Odenwürg Hais-

miltigkhait vnd das lere Rädelfierer die maistn sein die

vnns schuldig vnd von In nit bezalln mügen wordn khunnen
nit leider das wier einkhumen solten. So ist Inen nit Zu

glauben das wir die Stat Ermer gemacht wan wir nach
khainen schukhen 1

) geltt von vnns zu entlehnen sumli-r sy

von In selbs khumen Zu vnns vnd <>h u^ir nit hie warn, so

Hoffen oder reitn sy vns mich In dir Eysen Stat gen kobl-

dorf oder änderst wo sy gellt zu entlehnen wissen.

Vnd das kn. Mt. vnser nit entgelt oder die von üden-
wurg so setzen E. G. vnser clagen wie wir Zinst vnd ge-

steurt haben auch was wir gemainer Stat vnd den hin
guntz pewisn. wie sy sich aber gegn vns gehaltn Ist schein -

parlich am tag, haben on dem noch khain aufhörn, sunder

diwail "'/'/• hie vor E. G."- :" Handlung gegen In steen,

darinn alle Sachen In nie pesten") sollen, haben sy ums

1
) schicken.

s
) «alle Sachen Ihnen nicht bestehen sollen.»

21*



vnnserer Heuser verkhauft, vnd seind ünns frolich vnsör

Sinagog vnnd unser Voreltern begrebnuss so vor Sechs-

hundert .lant garest Zu Erstörn noch in tag'n der Inn
E. G.n - hin sein dabei khain grundt lere furprrngene ver-

standn wierd.

Wollen also 'protestiert habn dieser Zeit auf Iren vn-

dienstlich Eürpringn Zu verhindernuss vnser Restitution

Zuueranttwortterj Mitschuldig sem, vnd begern In albeg 1

)

E. G. wölln In ansehung das die Stat nit der von Odnwurg
sunder kn. Mt'. Zu gehortt vnd das wir als kn. Ml. khamer
guett sein hieher gefraitt vns nitt Zuuertreyben macht ge-

höht hahen versehen vns gentzlich gegen lere gwalt. E. G.

werden vns In vnsere Heuser ein schaffen mitt allen vnsern
l'n vhaittcii vnd empfrembtir) guettern vermainen als dann
die von Odnwurg das nitt billich wir bei Inen sie vnnsere
wonung halién sollen, So stetz Inen beuor vns mitt fueg

vor kn. Mt. oder E. G. Zubeclagen vnd von hinnen Zuuer-
treibn per sententia' wollen allso diss mals was nitt ver-

anttwort word' Zu veranttwurttn vnwirdig achtn, protestirri

waiter vns Zu khain Disputation ein Zulassen verstehen

unns E. G. werdn vnns vnuerhinderter einred gegen Irena

gewaU ein Zunemen verschaffen, vnns vnsere Heuser vnd
das vnser wider Zugeben sambt ablegung vnser erlittner

Costn vnd schädn, spot vnnd schmach auch die gewalt-

same Handlung vns In all weg lenen vorbehalten Saluo

Jure addendi', minuendi' mutandi' et alienandi' quoque
opus erit et Juris est.

E. G. vnderthenigist Judischhaitt von
Odnwurg.

Külzetén : Der Juden andrer ScJirifi gegen Odnburg
31 Marty anno 28.*)

Den von Odenburg ver zu halten

Das sy färderlich yer antteiut

darauf ihun.

Másolata papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y.

asc. II. Nr. 74.

*) «allweg.»

-) v entfremdeten.»
8
) Az okmány elejére ezen számokat írtam dátum gyanánt.

Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem az okmány keltét
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45.

Sopron, Í528 április I. 1. Ferdinánd által a magyar és

osztrák perc* dolgok, valamint a zsidó ügyek kiegyenlítésére

kinevezett nyolez tagú trvényszék igazságot tesz József

zsidó és Sopron városa közt (pécsi) Boltos Mátyás ügyében,

a ki József zsidónál elzálogosította volt ezüstjét, a melyet a

város hatalmába kerített és Boltosnak váltságdíj nélkül

kiadott.

Wir der Durchleuchtigisten Grosrnechtigistn Fürstn vnd
Herrn Herrn Ferdinande Zu Hungernn vnnd Behern Kunig
Erztkertzogen Zu Osterreich Steir Kharnadta vnd Craiu

Unnsers etc. Herrn Rat rund Commissari so von Irer Kn.
m. Auf den fürgenomen tag, aut'f Sonntag Oculi in der Vasstn

gen Odennburg von wegen aller vnd .Tedlicher sveer beruerts

Kunigreicbs Hungern vnnd der Lanndts Zw Österreich vn-

derthanen Zwitrahtn sveer Irrungen, die sich bisher ver-

loffen vnnd Zuegetragen haben Zuerhoven guetlich vnnd
rechtlich Zuentscbaidn verordnt Dietrich Bischoff Zu der

Neustat, Andre Brobst Zu Gran, Georg von Crichfun-

stiii i, (?) von Mueraw Erbkamerer in Karnadta vnd \far-

schall in Steir, Michael Lerfor. . . . , Jo [ach] im, Marschall

Zw Reuchenaw, Lancer Brocurator der Siderösterreichi-

mutatja, hanem azon napot, a mikor azt Sopron városának

kézbesítették. így érthet azután, hogy a zsidók harmadik be-

adványa csupán csak egy nappal késbbi, mint ez a második.

A harmadik beadvány végén ugyanis ez áll : «Copia conclu-

sionis Judeorum 1 Április Alnno) 28. pntata (= présentata)».

A mi annyit jelent, hogy 1528 április elején mutattatott be

a városnak, de a kelte élbbrl való lehet. A beadvány Sop -

ron v. levélt, van. Lad. XLVIII. et Y. Y. f. II. Nr. 74. Vagy
pedig úgy magyarázható, hogy a zsidók, mivel többfelé vol-

tak szétszórva, csoportonkint, egymástól különválva perelték

a várost Erre látszik utalni az egyik beadvány aláírása :

tvnndrthenigist Arm Vertriebenn Juden Zur Martersdorff vnd
Koblesdorff» . (Sopr. u. levélt, u. o.) V. ö. fönt a 149., 150. 1.
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sehen lanndenn, Stephan Amaxie Hawbtman Zu Altenburg

vnnd Johann Eus-pruran (?) doctorAnwählt der stat Wienn
Bekennen Offennlich mit dem briefi das wir vnder andern

in der sachen sich halltent Zwischen Joseph Juden an

ainem vnd Burgermaister Pachter vnnd Rat Zw Odennburg
Anderstaills von wegen ctfclicher silberer Pfandt So Bolthos

Mathias gemelltem Juden vmb funffzig gülden versetzt

Weiher Phanndt sich die von Odennburg mit andern be-

ruerts vnnd ander Juden phanndt Zu den Zeit als sy vor

Odennburg ausgetriben worden vnderstandn, Vnndgenannt
Bolthos Mathias, auff vnnser mt. Prawen der Khunigin
von Hungern Wittib beuelh on bezalung des Haubtguets
wider bemellts Juden willen frey ledig hiraus geben, autf

bedertail, Klag, Antwurt, redt vnnd widerredt darinnen wir

die tail genuegsam verhört, Vnnd sonderlichen auff An. mt.

sundern beuelh Vnns derhalben uberanntwurt der lautter

in sich hallt solhe sacken mit der büligkaii Zuentschaiden

In recht erkannt vnd gesprochen, das gemellten von Odenn-
burg nit geburt der Juden Phanndt on bezallnng des Haubt-

guets, auff der Khunigin beuelh, daraus sy billich Irvnder-

richt gethan betten Vnnd wider gedachts Juden willen den

Bolthos Mathias hinaus zugeben. — Sein derhalben schul-

dig demselben Juden sein haubtguet die funffzig on allem

ferrern auffschub zubezaUen schuldig. Vnd sind die Ex-
pennss aus bevorlichen vrsachen Zu baiden taill gegen-

einander aufgebebt, vnd vergleicht Treulich vnnd Ugeuär-
lich. Vrkhundt geben Wir Inn disenn Brieffmit Vnnser aller

Zu rugkh auffgedruckten Pedtschadenn verwart. Gebenn Zu
Odennburg Am Erstenn tag Apriliis Anno etc. Im Achtund-
zwaintzigisten Jarn.

Eredetije az okmány hátlapjára nyomott, papírral leragasztott

7 kis vörös pecséttel Sopron szab. k. v. levéltárában. Lad. XLVIII.
fasc. I. Nr. 32.
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Bécs, t5S8 decz. 5. I. Ferdinánd megparancsolja az ország

fembereinek << hivatalnokainak, különösen pedig Sopron

város tanácsának, hogy a Sopronhói kizött zsidóknak

mindenfélekép legyenek segítségükre, hogy behajthassák

adósságaikat, <> melyekkel nekik fnemesek, zászlós uruk és

mások tartoznak, <i kik Sopron városán kívül magyar és

német földön lukunk, a zsidóknál pedig zálogot nem hagy-

tak, hanem tartozásuk csupán n szokásos zsidókönyvbe

van bejegyezve.

Aiu generál Beuelh für die vertribn Juden zu Odenburg
sy Irer geliehen schulden Zubezalen. Abschrifft ist abgelaint

durch die k. m. auf d' von Odenburg vnderricht vnd be-

schwerden.
"Wir Ferdinand von gotes genaden zuHungern vnd Behaim

etc. Kunig Infant in Hispanien Erzthertzog zu Österreich

Hertzog zu Burgundt zu Steir kermiten Chrain vnd
Württemberg etc. Graue zu Tiroli etc. Empieten Allen Ynsern
Lanndtmarschalhen Grofen freien Herren Rittern khnechten
Anmvesern Vitzthnmben phlegern, Burggrauen Lanndts-
grauen DreissigernLanndtrichternBurgermaisternRichtern
Räten Burgern gemainden vnd sunst allen andern Vnnsern
Vndtherthanen vndgetreuwen in was würden stannds oder

iis. vnd in unsern kunigreiehen furstenthumben vnd
Landen wonhafft vnd gesessen sein. So mit disem Vnnsern
Beuel oder glaublicher abschrift dauon ermont, vnd er-

suecht werden. Vnnser gnad vnd alles guet. Vns haben die

Juden so zu Odenburg gewont vnd gesessen sein. Vnnder-
tenigelicb clagweis Zuerkhennengeben. Wie das Sy ettlichen

des Adels Panersleuten vnd andern personen auswendig
der von Odenburg gebiet auf dem Hungrischen vnd deut-

schen Sesshafftig Pargeüi furgestregtht vnd gelihen, von
denen sie kain Phanndl eingenomen, sonndern solch

schulden bey dein Jhenen so lenen von dem Rat daselbst

zu Odenburg zu dem Judenrichter verordnet vnd nach altem
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Herkhumben vnd gebrauch in das gedenck Buech ein-

geschriben worden seien, beleiben lassen. "Welche gelter

ains tails Inen geferlichait des wegs Zubesuechen ferr-

gelesen sein. Vnd. vnns desbalben vmb vnnser genadige

Hilft' vnd Fursehung vndtertanig vnd diemuetig ist an-

gerueffen vnd gebetben, die wir Inen in ansebung der

pillicbait mittzutaillen sonderlieben genaigt sein. Vnd
Eniphelhen demnach Euch allen vnd nur Jedem vnd in

sunderhait Burgermaister Richter vnd Rate Vnnser Stat

Ödenburg mit ernst vnd wellen dass Ir obgedacbten Juden
ode Irn volmächtigen Annwälden auf Ir anlangen vnd er-

suechen gegen Ire geltern vnd Schuldnern wie obgemcllt,

wo sy die bey oder minder euch betreten, vnd Inen ob-

erwentermassen Zethun schuldig sein, vnd sy euch an-
tzaigen werden gegen Inen mit verpol vnd annder Ir

Zimlich vnd pillich ansuechen hilflich vnd furdersam seit,

vnd sy darzue haltet, das sy sich vmb die angezaigten

schulden, wie die alten Herkumben, vnd gebrauch nach
Im gedengkh Buech begriffen vnd eingeschriben sein, mit
Inen vertragen. Vnd ferderliche betzallung thuen, vnd von
ferrnen Schaden vnd vnnotdurfftiger Rechtfertigung ver-

huetten. Wo aber solches nicht vermitten beleiben koundt,

Alsdann Vnuertzogelich Recht, vnd alle pillicbait ergeen
lasset, Vnd dar Inn nyemannds kamen geuarlichen Auf-

schub noch aufzug gestattet, noch hinigen vertziehet, oder

seumig erscheinet, daran thuet Ir sambt der pillicbait

vnnser Erntsliche maynung. Geben in vnnser Stadt Wien
am Fünfften tag des monats December Anno domini fünff-

tzebenhundert vnd im xxviijtiii Vnserer Reiche des

Hungerischen im Andern, vnd Behaimischen im Drittn.

Ferdinandus.
Ad mandátum serenissimi domini regis in concilio.

Másolata Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y. f. II.

Nr. 70.
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47.

Sopron, 1598-ban. 1

) Sopron városin ml; a kizött zsidók

elleni panasz-lajstroma, a mélyei I. Ferdinánd király elé

az okból terjeszt, hogy a zsidóknál; Sopronba való vissza-

helyezését óról; re tiltsa meg.

Beschwerden gemainer Stat Odenburg widr
die ausgetriben Judenhait aufs Kurtzist

Begriffen.

Gemaine Judenhait im gantzen Königreich Hungern
haben ettwo Knr

- m.2
) all mileinand Jerlich nit mer als

XIIC Hungrisch gnld in Ir Camer gedient.
3
) Aber her-

widenimb haben sy mit Iren vberschwengklichen wuecher
vnd manigfeltigen Iren bétrüghchen Handlungen vnd arg-

listen von Knr - m. armen lenten vnd armer lanndschaft vber
Hundertmall tausend guld Jerlich abgezogen vnd nitallain

auf var und guet vnd schreinphainlt geliehen, Sund auf
aller der armen Christen Hauser Hof Weingärten vnd an-
liegende guet vnd Inen die Zunib Furpfandt in Ire schuld-

buecher lassen einschre il len.

In der Stat Odenburg sein vor austreibung vber vierd-

halbhundert Juden alt vnd Jung gewesen vnd da gewonet.
Der kainer nichts gearbeitt alain mit wuecher ernert, dar-

durch auch hochlich bereicht haben. Dann ettlich Juden
vnndvnnder Inen gewesen vnd noch in der gegend auf
andrer Herrn gueter wonen, der Ir ainer eher VIIIC gellt

vnd von ainem Jedem phunt phenig wochelich vier wiener
phenig Zugesuech nymbt, vnd do si mit aigem Bugken

*) Az irat végén kitnik, hogy 1528-ból való.
2
)
Knr m. = Königlicher Maiestät.

3
)
Sopron kevesebbnek akarja feltüntetni a zsidóság adaját,

hogy annál inkább beleegyezzék a király a zsidók végleges
elzésébe. Tudjuk, hogy 1525-ben nem 1200, hanem 1600 fo-

rintot fizetett a zsidóság. V. ö. Hajnik i. h. 207. 1.
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sitzen
1
) nemen si von denselben Irer Herren armen vndeiv

tanen 1 tl. #a
) wochelich Zween $ Zugesuech. Ist dabei

abzunemen was si Jerlicb für gelt aufzuheben haben, offt

ain Jud mer werd, ain gut Landheri\ das Zu glaubwürdigem
schein hernach ettlicher armer leut zu Odenburg Juden-
schuldn aufs kurzist vermergkht sein.

C. Mert Schaden mitburger Zu Odenburg hat von ysaac
Jaden ain sunia gelts endlehend, die mitsambt dem Zu-
samen geslagen wuecher so hintz auf das Zil der Zallung

darauf gangen XLIII tl ß- bracht vnd in des genanten
Juden schuldbuech eingeschriben, dieselb schuld ist an-

gestanden Inns anndr Jar vnd hat gewuechert mit der

Haubtsumma ain Hundert vnd VI tl ß. An der vnd sunst

klainen Juden schulden hat er bezalt ijC tl #3
) vnd ist Inen

noch ain mergklich geltschuld Zuthuen darumb er vnd sein

erben in der Juden puech geschriben steen vnd Zu be-

zallung der obgerurten schuld hat er pest Weingarten vmb
90 tl # verkauffen, das gelt Zu des Richters banden auf

des Juden verpot nyderlegen muessen.
C. Niclas letzelt

4
) ettwon mitburger zu Odenburg hat von

Kopp], Juden endlehend XXVI tl & dauon er in fuuff Jaren

vngeuerlich 43 tl & gesuech geben vnd stet noch in des

•Judon schuldbuech vmb 38 tl i}. mer sagt er daz In d' ge-

nant Jud für gereicht wenden lassen d' 38 tl tl- halb vn so

er nit Zubezallen gehabt, hab der Jud ains phannds begerl

einzuschreiben. Hatlme der letzelter ain sein fuchs-warnben

schauben (?) vnd ain silbergurtl gesetzt vnd geben muessen
vnd stet noch mit den 38 tl im Judenpuech geschriben.

Er hat auch sein Hauss von diser schuld vegen in der stat

gelegen müssen verkhauffen von seinein handwerch kumbn,
vn mit weib vn kindern in armut vnd herte dinstperkgait

gedigen.5
)

a
) «Mit eigenem Rücken sitzen» = szilárdul, függetlenül

élnek.
2
) 1 tl S = 1 font denáv ; tl rövidítése a talentumnak és

fontot jelent.
3

I ijC tl 5 = 150 font dénár. Ezen jegy j mindig felet, itt

fél százat jelent.
4
) lezelt =: Lebzeltev, bábsüt.

6
) szolgálatba szegdött ígedungen).
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C. Marks Christan burger Zu Ödenburg von mannst h

Juden VII ß ti
l

) vnd iij metzen habern endlehend daran er

Im an wuecher XIII I ß d vnd iiij emer maisch2
) im lesen

geben welches Im der Jud alles ablaugnet, vber solbes ist

es angestand hei VIII Jaren vnd das gemelt I tl d l i;it m
acht Jaren X lt & gewuechert mit wuechers wuecher darumb
stet in des manusch Juden schuldbuecb geschribn, mach!
aller wuecher X tl VI ß vnd iiij emer maisch.

C. Hanns Krembser ettwan Burger Zu Ödenburg von der

malkn Judin endlehend VIII tl d daran er mit der weil

gebn 30 tl d wuecher. Zu lest hat In die Judin angesprochen
vn 80 tl ä von Im haben wellen, hat er mit Ir abprechen
muessen vrnb 40 tl & die er Ir Zalt vn derhalben sein Hauss
vn weingartn hingeben muessen gar verdorben vnd von
Ödenburg khumben.

C. Christan Hofer mitburger Zu Ödenburg von Judel
Juden be VI tl & endlehen ist angestand bei VI Jaren hat

er den wuecher so auf die VI tl # gangen Zusamen geraitt

d' hat ain grosse summa bracht die hat der Jud auf gebethe
erberer leut hietz auf XXHI tl ft vn III ß d gelassen da-

rumbn der Hofer vnd sein erben mit all Irin hab vn gue1

in des Juden puech geschribnn steen.

C. Hofer bekhent, hab von manusch Juden ain Rock-
tuech vmb Zehen ß ä genomen auf porgschaft, ist angestand
daz es 20 ß ä, vber daz hat Im der manusch mer I tl f}

gelihen. Das alles hat VIII tl 4 ß d gewuechert ist darumb
im Judenpuech geschriben.

C. Cristan Joachim von Ödenburg vo>i koppl vn gerstel

den Juden endlehen erstlich III tl fi darnach ain Hauss
von Inen keuflich angenomen, daran er Inen 20 tl ß
schuldig béliben an denselben er Inen Jerlich zum lesen

vn sunst most vn gelt geben daz er bei seinen treuen sagt

er Im Jener XII oder XIII I Jaren vber VC tl d geben hab
vnd Jetzt sein Haus hof weingartn vn all sein guet vei-

kauffen muessen vmb desselben Judn schulden das er sein

x
) VII ß 5 = 7 silling dénár; «';» a solidus szóból lett meg-

rövidítve. Figyelemre méltó, bogy Sopronban ekkor, mint itt

kitnik, 1 fontban 7 sillinget, holott rendesen S sillinget szok-

tak számítani.
2
) Maisch = kádba tiport szl.
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w.ih vnd kind von allen Iru guetenn gestossen, wie si mit

gurtl vmbfangen das menigklich wissen vnd offenlich vor

augn sein.

Joachim dem manusch Juden /.alt III tl & Lehen, darauf

im der Jud Zuegesagt Inn auss dem schuldbuech lassen

ausschreiben, dasselb nit geton, stet noch im puech. yetzt

laugnet Im der Jud die III tl d gar ab vnd begert im die

noch ainst Zubezalln.

Jacob guetman Zu Odenburg von manusch Jud 7 tl ii

endlehend, daran er Im mit der Zeit Zalt VI tl & vn fünf

emer most, den einer Zu phmitn. nachmaln ain tag Zu
vbrigen bezallung miteinand auf martini gemacht, sol er

dem Jud 23 tl so auss den 7 tl # erwaxn bezallen stet noch
im puech geschriben. Dieselben 7 tl # haben 26 tl ß- ge-

wuechert. vnd sogar der arme man souer er den Jud Zalln

muss er von allem seinem gutlein geen mit laren Handn.
Jacob Hunger burger Zu Odenburg endlehend vom

Händl Juden VIII tl #. ist angestanden Ins andr Jar, hat

im der Jud XXXVIII tl d geraitt. Er vn andr leut souil mit

gebeth am Juden erlangt das er es auf 1 7 tl & gelassen die

er nit strags Zubezallen gehabt, hat er dem Juden mit der

Zeit 24 tl d- an egeméit schuld geben vnd ist im noch 1 tl d
schuldig, aber er stet noch vmb alle schuld in des Juden
Schuldpuech geschriben.

Als die fe»i. m. Zu Hungern hochloblichen gedechtnuss

wider die Turgkhen ain lanndsteuer im vergangen XXVItn
Jar angeslagen, seind die Juden sundlich die reichen vnd
angesessnen von Odenburg vnd ab dem hungrischen ge-

inet mii Irem 'inet in die eisneinstai beflohet, das sich der

Burgermaister Zu Odenlmrg im Rat vber sy beschwert, daz

si on erlaubnuss vn vorwissen sein, nh purgermaister ran

dannen Ziehen, in demselben seind knr- m. gesanndtn vn

potschafft nnss die Juden mit Beuelh gen Odenburg
khumben die angeslagen landsteur wellen emphahen ist

nit mer als einer angesessenen Juden anhaimbs ijewescn,

also haben n-i>< rom Ind hinueber in di eisneinstai geschri-

ben die fluchtigen Juden hei grossen fieenen*) anhaimbs

gefordert etc. vnd wie slacht mit den turgkhen in Anno
XX Vlu Zum Moli äcz verloren, haben die odenburgcrischen

|i. enen = bijntetép,



Juden aber, die erst Flucht gemacht, ettlich wägen mit

guetem geladen dieselbn von dannen Zuuerflöhen daran
si durch gericht Zu Odenburg verhindert vnd bezwungen,
dieselbe wider in Ihre Heuser Zufueren.

Michael puellendorffer burgerZu Odenburg hat verschiner

Zeit ain Dinstmagd in sein kramb *) gehabt, die haben
ettlich Jüdin' oorrumpirt vn vberredt Ir silbrein Ringl vn
gessperlein gebn vnd dem puellendorffer dieweil ans seinem
gewelb an leinbat "') pheffer vn andren phembertn' haimlich
vndergangen vn entragen, biss in die IC tl ii ee

B
) wan er

das ist gewar wordn. aber Im ist nichts widerkert worden.
Im XXIIIItn Jar vergangen hat ain Judin, panln' kramer

burger Zn Odenburg ainKrambdiernleinvberret vn betrogen,

mit silbreiu Ringlein, vnd dieweil auss desselben gewelb
gantze stuek leinbat, pheffer, vnd andres gestoUn. Im haben
die Juden nochmals, wie die Judin Zu geschran worden.
vnd entrannen, ain tail pheffer widerkert.

Raubgueter, gestollen guet, vnd endfrombdtn kirchgueter

vnd alls andre vnrecht gut, werdn den Judn zugetragen
die lösen si vmb ain schnöd 4

)
gelt an sich, wie hoch Inen

des in Iren alten Freiheiten vnd priefen verpoten ist,

machen damit vil dieb, wo si wonen, auch Rauber vn
kirchpruchl das ettwon die armen Burgschaft vor solhen

posen deuten nichts sicher gewesen. Und so ain purger solh

guet, daz Im endfrombd wordn bei Inen gefunden, haben si

den thater nit wollen anzaigen noch daz guet on guelt wider-

kheren, sund fürgében mit vngrundt sie wären darfür ge-

freit.

Vor Zeitn ee wann die Juden hin vberhanndt genomen,
seindt vier gwandschneid, vnd zwelf Kramer Zu Odenburg
gewesen, wol behauste Reiche purger. Nu waren vor aus-

treibung der Juden die tuechhändler vn all ander hand-
thierung so gar an die Juden khumben, das sich nit Zwen
kramer vnd ain gwandschneider hetn künnen erneren.

So haben die Juden wider gemainer Stat löblich her-

kumen Zu abnemen der Christen vnd der manschaft vnd

J
) Kramb = szatócsbolt.

2
) leinbat = Leinwand, vászon.

s
) ee — ehe, mieltt.

*) schnöd — schnödes Geld.
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die Juden aufneinen allerlay war vnd frag von gueten

fchuechen vn ander phembertn gefurt, den Christen dieselben

auf wuecher verkaufft, das offt ain arm man ain Rocktuech
von Inen vb 20 ß ö gekauft, vnd wuecher darauf waxen
lassen daz er zulest mit 2i tl ß nit bezallen mögen, wann
die Judnhandl sein gleich so wol wuecherlich als Ir gellt

ausleihen.

An den hohen Festen haben si vnder herrn singen Zeit,

das die Christen Zu kirchen gewesen, allerlei phembert
furgekaufft huener, genss. mel. getraid, die auf theurung ge-

haltn vn den armen wider verkauft vber ainer oberkait rna-

nigfeltig verpot.

Die Juden sein mitten in der stat Odenburg gesessen

XIII Heuser Inngehabt, die paulos liegen lassen, Zwischen
der purgerschaft frey gesessen kain Robot, ivaeht, noch
hilfgelt zu gemeiner Statgebn noch geton, auch sunst nichts

mitgeliten. Inen war far Robat, wacht ain gelt Jerlich zu

geben angelegt, daz si In sechtzehen Jarn nit ausgericht

haben.
"Was grosser schaden vnd verderben haben den nachpern

vnd vnsern vmbsassen, in der Landschaft geton vnd andern
vnsern mitburgern, dem si vil von Iren erben vnd heus-

lichen veren getriben mit Iren verdambten wuecher vnd
betriegen welches die armen Christen digkh mit haissen

Zährenn bewaint das die Juden oft schulden von Inen er-

fordert on ainich vorgeend lehen etc. oder ain bezalt schuld

wider zallen muessen.
Vrban Hunger mitburger Zu Odenburg. endlehend von

Josepss Juden 13 tl ö ist angestanden bei Zwaien Jaren,

haben miteiuand abgeraitt auf wuechers wuecher, ist er

dem Juden schuldig worden 40 tl #. stet darumb im Juden-

puech geschriben. Sagt er habs nit Zubezallen, er muss
nagkhat*) dauon geehn In sein all sein gutlein verprunnen.

Summa wuechers in Zwaien Jaren

von 13 tl # facit 27 tl #.

Jacob Lederer burgerZu Odenburg endlehen von manuseh
Juden in bar gelt V tl ft mer von Im genomen in thuech

vnd andren phembertn, daz es in summa XV tl & bracht

*) nagkhat = meztelenül.



hat, ist augestandn vntz in sechs Jar lang. In denselben \ 1

Jaren hal Em der ledrer mit seinem Zug Boss vnd wagen
mit holtz vnd sand kalch stain vi] fuer thuen lassen. Im
darzue in barem gelt 59 tl # auch geben vnd auf Zwee man
harnach, darnach mit einandr abgereiti nach ausgang der

VI Jar hal die schuld dennoch 79 tl # brach! So Im der

Ledrer i-t schuldig worden. Vber selbes ist es lenngs an-

gestanden, daz si sich nit haben mugen vergleichen, dar-

nach hat der Jud von Im ain hundert vn XX tl & begert

im verschinen XXVI*n Jar auch nichts weniger nemen
wollen, vnangesehen daz der lederer mitten der Zeit ainen

khunigklichen Brief von kunig ludwig seliger gedachtnus
erlangt, daz er dem Juden nit mer vom die haubtsumma
di 1 r> tl // Zubezallen schuldig wäre gewesen. In Summa
dises ledrer mit seinen kindern hat ain schon burger narung
gehabt, aber der Jud hat Im nur mit diesem leben d' 15 tl ä
schir dauon geholffen.

Aller obgemellter Juden lehen hier Inn begriffen, bringt

an hundert LVIIj tl & die haben gewuechert ain tausent

Zwav phunt vnd sechs schilling .
Wuecher macht IMII. tl. VI. ß. &.

Allergenadigister Kunig vnd Lanndsfurst dise hivor

ermellt sachen vnd hanndlungen der Juden halben, haben
wir E. k. m. kurtzlich anzaigen vnd mit gründt ver Inneren

wellen, damit E. m. dester pass vnd gründlicher in erkant-

nuss dieser Sachen khumben möge, was schad nachtail

leibs vnd guets verderben nur k. m. armen vndertanen von
beywonung der Juden erwaxen : vnd daz noch höher zu er-

wegen auch den tod vn ewig verdamnuss der Christen seelen.

So mit den Juden gemainsehaft mit wuecher, lehen vn

hänndlen vn in andrweglres ergerlichen Lebens haben, das

ii n alls wünch', vnd den christen gemain für kaiu sundt
pracht vn vil andre ergernuss. Wan die Juden die grössten

ketzer sein, lestren des mimen Jesu Christi, veindt der

Jungkhfrauen maria vnd der gantzen christenhait, dann
Christum nennen si als a inen erhenngkhten, au3s vnrainem
eebruch geboren, die gebenedeit sein gepererin ain gmein
weib, ain Thlüa*) in Inr sprach, so pitten sie teglich Räch

*) Thlüa valószínleg a héber [""Plbn (^uj*1 ) akar lenni.



vber al Christen miteinand also sagend: Es soll kain Hail

sein den getaufften, gol so! si verderben vnd Zerstreuen vnd
Zu schände machen. Und ob man in vergangen geschienten
suecht rimlet man wie si mit dem hochwirdigsten Sacrament
Zu passaw, Zu peicrwach, vnd Jetzt im XX \ 111'" Jar Zu
haimburg in Österreich gehandelt, da ain Jud auf dem
marchfeld von ainem Christen die kepssen So er in der
kirch Zu Haimburg gestolen sambt XIII partigkln gekaufft

etc. Wer möcht Ir poshait genuegsam ergrunden erzellen

vn beschrieben diess Zu pressla
1
) mit durchstechung der

hostien. Zu Triend mit dem unschuldigen kindlein, hie Zu
Odenburg da ain scherer gesell ain schöner Jüngling vor
XYI Jahrn vngeuerlich in der Juden gassen vnd liechtZeit

verloren worden, item In Stein Zu fíogkasspurg 2

)
gratz

mit falschen briefen Sigiln petschaft abstechen, handschriftn

nachschreibend vn In andern E. M. erbland vbels gehan-
delt. In summa alle sehmach Spott, schandt vn nachtail vn
nichts guets ist der christenhait von anbegynn von den
Juden beschehen auch manigklich abzihunglrergueter biss

auf heutigen tag etc.

Bitten E. k. m. welln uns mit ivider einsetzung der Juden
nit mer belestigen lassen. Sund unns vnnserer diemutigen
gebeth sundlich vnsr' gnedigisten, Frauen bestattung vn

genadig furpeih geniessen, wie in ewig Zeit dabey beleiben

lassen, damit wir derselben Irer maiestat genadenreich
furschrift bei eur kn. m. fruchtperliehen genossen zu haben
emphinden. Begern wir vb E. kn. m. vnsern gnedigistn

hern vnd Lanndfursten mit vnnsern geflissen dinstn vn
ewiger getrewheit Zuuerdienen.

E. Kn. M.
(letrewn

Vndertanigistn
Burgermaister Richter

Bat vnd gemaind
Zu Odenburg.

Egykorú fogalmazvánv :! példáuvbau papíron Soprou szab. kir.

város levélt. Lad. XT,VIII et Y. Y. fesc. II. Nr. 74.

l
) Breslau.

'-') líadkersburg.
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48.

Sopron, Í529 május W-én szerdán*) Mintán I. Ferdinánd

király a Sopronban tárgyaló biztosoknak parancsot adott,

hogy a zsidók kizetésének és Sopronba váló oisszahelyezé-

sének kérdését tárgyalják ;
n soproniak a királyhoz folya-

modnak, hogy vonja leissza ezen parancsot és ersítse meg

a Mária királyné által helybenhagyott kizetést és örök

idkre hallgattassa el a zsidókat.

Durchleuchtigister grosmachtigister kunig, gnedigister

Herr, wir seien vngezweifelt E. k. Mt. als ein christenlicker

khunig vndHerr guet wissn, was grosse verderblich beschwär
durch beywonung der Juden vnd derselben vberschweng-
lichen gesueeh den sy treiben vnd handln Zwgefuegt werde,

wie wir dan solhes nun vil Jar geduldt vnd wir dadurch
sament vnd sonderlich verdorbn, vnd E. k. Mt. stat nit

allain an guetter vnd aller handthierung sond' auch an der

manschaft abgenomen, wie es dan laider augnscheinlich

vnd on sond' gottes gnaden vnd E. k. M. gnedig hilf nit

widerbringlich ist. Vnd aber wir als weilent der durchleuch-

tigist grosmechtigist kunig vnd gnedigister herr khunig
Ludwig hochloblicher gedechtnuss durch den grausamen
türkben erlegt vnd vns vnser verderben vnd merklich

schedn not vnd armuet dahin gedrungn, das wir dyselbn
der durchleuchtigisten frauen frauen Maria khunigin etc.

unser gnedigisten Frauen nach lengs anzaign muessen vnd
angezaigt hdbn, vnd als sy derselbn Zeit alle Regierung
vnd auch der krön Hungern, grossgrafn vnd and' rät bey
Irer Mt. wonendt hat, souil erlangt, das wir dy Judn so

zwischen vnd in mitt v)>ser gesessen, auszutreibn bewilligt,

des wir gethan vnd naehvolgend durch Ir Mt. gnediglicfi

*) Maga «a fingst feirtag», melyrl az okmány vége szól,

1529-ben május 16-ra esett. (L. Knauz Nándor : Kortan 76. 1.),

ámde itt «eritag in phingst f.» említtetik és ez alatt bizo-

nyára a pünkösd hetében lev szerdát érti, a mi máj. 19-re

esik.

A zsidók története Sopronban. 22
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bestéi wordn, alles inhalt Hochgedachter Irer Mt. derhalbn

viis gegebn brifn.

Jedoch vnangeselm, vorerzelter vnser schädn vnd ver -

derbn, auch der kunigiu vuser gnedigistn Frauen begna-

dung vnd bestett, vndersteen sich die aussgetriben Juden,

wida umben sich einzudringn vnder schein des rechtn, vnd
haben also von E. k. Mt. beuelh an dij Herrn Comissary,

so vormaln vnd Jetzt hie zu Ödenburg handln, erworbn
vnd des wir vnderthenigister Zuuersicht seien mit ver-

schwignem grund erlangt, das dyselbn Herrn coniissarii vmb
vnd von wegn Irer restitution, vnd das sy wider Ordnung
dir rechten ausgetribn seien, vnd derhalbn wiederumbn
eingesetzt solln werdn, erkennen salin, vnd wiewol wir vns

hochgedachter kn Mt. vnser gnedigistn frauen als weihe

derselbn Zeit vollige Eegierung hett, erlaubnuss vnd be-

gnadung vnd bestet betragn, vnd als wir vnderthenigister

Hofnung seien, pillichen, vnd darwider nit beschwern oder

dawider erkhantnuss ergeen soll, besonderlich auch, wo ferr

man Ja vor Jarn Judn austreibn ivelln, das man darinn

vnd damit khain gerichtlichen process vnd gerichtlich er-

khanthnuss ergeen hat lassn, sonder die pillichait vnd das

angstlich augenscheinlich der armen leut schreien vnd
verderbn vrsachn geben habn, wie dan verschiner Zeit dy
Jucin vast auss alln E. K. Mt. der Österreich'»sehn Erblandn
vnd stettn ausgetribn sein wordn vnd nie erhört des Je

solhes mit gerichtlicher erkhantnuss besehenen sei, noch
auch die aigenschaft solhes austreibens erkhantnus auf Ir

tregt, sonder allain kuniglich macht vnd erpannung das

wirkhet.

So bittn wir E. K. Mt. als vnser gnedigister Herr geruehe

vnser armuet vnd verderbn, daráin wir ain Zeit heer durch

beywonung der Judn augenscheinlich gefuert sein wordn,

vnd nun ain trostlicher Zuuersicht seien wan vns diser last

ab dem Hals gar gewendet, vnd das gemain arm volk mit

dem gesueeh nit endschepft vn Zu der faullhait nit ge-

liaidet (?) würdet, das E. K. Mt. stat vnser wonung, reichlich

an hab vnd guet vnd leutte aufnemen, dadurch auch E. Mt.

vnd der Krön Hungern wolfart gefordert werdn.

E. Mt. welle auch als ein gnedigister Khunig vnd Herr
unnser vnderthenig dienst vnd treu damit wir on Zwredn
erkhent seien gnedifflich bedenkn vnd auch auss sondern
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gnadn den vorangezaigtn beuelhvon den Herrn Comissarien

aufhebn vnd ferrer der hochgedachtn Khunigin begnadung
vnd bestattung gnedigelich auch confirmieren vnd vnns

darwider nit beschivern lassen vnd auch den Judn der-

halbn ein ewig stillschweign auferlegn.

Darumben E. K. Mt. ain sondern Ion von dem allraech-

tign emphahen vnd wir viub e. k. Mt. wolfart glucklich vnd

loblich regierung vmb got Zwpittn uimer vnderlassn welln,

auch vnsere khind dabin weisen \nd lernen, damit sy

solher gnadn Lngedenkh vnd mit aller diemuth vnd dank
nit vergessen.

Damit wir vns E. K. M. fchuen beuelhn
eritag in phingst Feirtag an 9\).

Külzetén: Copy Supplication der ausgetribn Juden halbn

an Kn. Mt. gestellt,

Másolat Sopron város levéltárában. íjad. XLVIII et Y. Y. fasc. II.

Nr. 74.

49.

Znaimi vár, 1599 május 93. Mária megkéri Ferdinándot,

hogy a soproniak mellékelt kérelmet a zsidók ügyében,

valamint az ö magyar tanácsosainak megfontolásából

származó rendeletét ersítse meg. Nagy szívességet tenne

ez által ö neki. n mit még késbbi években is meg akar

hálálni.

Principi dominó Ferdinando dei grácia Regi Hungarie

et Bobemie. Dederanms literas nostras ex deliberacione

dominorum consiliariorum Hungarorum, tiui nobiscum

triennio superiore posonii erant, Fidelibus ciuibus Majesta-

tis vestre Soproniensibus in negotio Judeorum, In quo nunc

nobis iidem ciues sopronienses per literas et nuntíoa suos

suplicarunt; Quorum suplicationem ex literis presentibus

inclusis. Majestaa vestra intelliget Rogamus igitur Majesta-

tem vestram, volit plurimum literas nostras in causa Indeo-

riim eis ex deliberacione consiliariorum datas,quas ipsiad

Majestatem vestram in specie miserunt, confirmare, et ne

Soproniam desoletur. eos a Judeis liberare. Fociét Majestas

22*
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vestrainhoc rem nobis valdc gratam, Quam felicissime ad
multos annos valere optamus, in nos amice comendamus.
Datum in Castro nostro Znoymensi.
XXIII May anno Domini 1529.

Külzetén : Ich Maria kn. Zu Hungern Furscbrifft an kn.

m. ausgetriben Juden halben. Copy.

Másolat papíron Sopron szab. kir. v. levéltárában. Lad. XLVIII
et Y. Y. fasc. I. Nr. 36.

50.

Lincz, 1529 június 12. I. Ferdinánd meghagyja a magyar-

országi zsidóknak, hogy ámbátor a minapában az

kérelmükre okmányilag megparancsolta volt Sopron váro-

sának azok letartóztatását, a kik a zsidóknak tartoz-

nak, mégis ne merjenek az ö nevezett parancsára hivat-

kozva, senkii többé letartóztatni, mivel meggyzdött róla,

hogy ez az ország törvényeivel és jogaival ellenkezik.

Ferdinandus dei grácia rex Hungarie et Bohemie etc.

iiii'ans Hispaniarum, archidux Austrie etc. universis et sin-

gúlis iudeis in regno nostro Hungarie ubivis constitutis pre-

sentes visuris favorem nostrum. Quamvis nos superiorilms

diebus ad supplioacionem vestrarn litteris nostris manda-
verimus civibus civitatis nostre Soproniensis, ut eos, qui

debitores vobis forent, in ipsa civitate nostra arestare pro

vestris debitis deberent, cum tarnen intelligamus hu'msmodi
mandátum nostrum contra iura et UbeHates dicti regni

nostri Hungarie vobis esse concessum, eo quod arestacio ante

iuris revisionem fieri nequeat, propterea nolentes cives

prefatos ob causam huiusmodi arestacionis a quibuspiam
subditorum nostrorum opprimi permittere: mandamus vobis,

ut a modo deinceps dictos cives nostros ad arestandos

vestros debitores rigore litterarum nostrarum cogere non
audeatis, sed credita vestra iuxta consvetudinem eiusdem
regni nostri iure mediante requirere debeatis, secus non
facturi, presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in

civitate nostra Lyncz feria quarta proxima ante festuru
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beatorum Viti et Modesti martirum, annodomini Millesimo

quingentesinio vigesimo nono.

Ferdinandas in. p.

Belül kis veres pecsét ; papü'a irt eredetije Sopron város levéltárá-

ban. Lad. XLVin. f. I. Nr. 34.

51.

Sopron, 1529 szeptember I. Gerstl, hajdan soproni, most

Weisbriaeh fönhatósága alatt él kaboldi zsidó beismeri,

hogy Sopron polgármesterétl és birájától Sopronban az

Uj-utczában lev és Murin királyné rendelete értelmében

megbecsült házáért SO font fittért kapott ; tehát sem neki.

sem utódjainak Sopron városán avagy a ház mostani bir-

tokosán, Kolbenhover Andráson, többé sem mi követelésük

nincsen.

Ich Gerstel Jude der Zeit zu Kobelsdorff hinder den
Herren von VeisbHach gesessen. Bekkenu für mich mein
Haus wirtin vnd für alle vnns beider erben mit disen Brief

vor allerrnenigklich das vns die ersannen fursichtigen vnd
weisen berrn Christof Grätzer diezeit Burgermaister paul
schützner Statrichter vnd der Rate gemainlicb der freistat

Öd'nburg Achtzigk phunt pbenig guter landswerung für

vnns' Haus daselbst zu Ödenburg in der Neugass zwischen
von manusch vnd eleasar der Juden Judenhauser gelegen

Innbalt der durebleucbtigisten Frauen Maria, kunigin zu

Hungern vn Bibam Limitation mässigung Brust vnd sigil

vnd der geschwornen werkbleut Schätzung on allen schaden
vnnd abganngZuegestellt vnd vberantwurt haben, denselben

achtzigk phunt phenig' wir genant Herr'n von Ödenburg
vnd gernain stat auch derselbn nach kiunb'n Hiemit für

vnns vn erben gantz frey quitt ledig vnd loss zellen. Also

das wir vnd vnns' Erben nooh niemands andrer von vns'n

wi'gn es sei Christen oder Juden der berurten achtzigk

phunt pbenig vnd bemeltes \ Qseres hauss kalben Zu denen
von Odemburg Irn nachkumbn noch in gemainer stat Auch
andreen kolbinhouer vnd seinen ei*ben so ditz hauss bi-

sitzen nu füren inewig Zeit kain anfordrung Zuespruch noch
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gerechtigkhait viern mer suechen bigern noch habn sullen

Qochwillen wirgutlichKirchlich geistlich weltlich noch sunst

gar in kainer wais. Vnd ob denen von gedachter Summa
gellts oder vnnsrer bistimbten bihausung halb'n von vnns

vnsrn erb'n oder von yemands andren ainicherlei Irrung,

ansprach od' nachtail begignen endsteen od erwaxen
wurden, wir solhe bischähe od die ansprachn genant

mächte werden vor denselbn allen vn Jeden wollen wir vnd
vns' erben die H'rn von Odenburg gemain stat Ir nach-

kumben vn den kolbinhouer vn sein erben nach gemainem
Landbrauch . . der stat Ödnburg schützen schermen ver-

taidigen vnd vertreten vor der ordentlichen vnd ainer Jeden
öbrigkait getlich richtlich, wann vnd alsofft Inwo allwo dis

notlich ist treulich ungeuärlich vnd des zu waren Urkunt
hab ich gemelter gerstl Jude mich mit meiner aign Hanndt
zu Ende ditz Brieffs selbe vnderschriben vnd vmb meiner
sicherhait villen mit fleis erpeten des ersamen weisen

wolfgang'n . . vnd vélten Ölperkchen bald purger zu Oden-
burg das si Zu gezeugknuss abgeschribne sachen disen Brieff

mit Irn pitschaflten haben verfertigt doch Inen vnd Iren

erben on schaden vnder angezaigter meiner hanndschrift
vnd disen zwaien pitschaften Ich gedachter girstl -lüde

mich für mich mein Hauswirtin vn vnns' baid erben bei

vnnserer Jüdenhait vnd dem got Adonay verpinden den
Inhalt ditz briffs in allen puneten vnd artigkl'n vest vnd
stat zuhalten. Der geben ist zu Odenburg an sand Egiden
tag des heiligen abbt. Anno domini im XV vnd XXVIIII te

(P. H.) (P. H.)

»na nbiiö byfri »n Sd

toki wr parvi ^Tnn «r

Eredetije papíron i zöld viaszpecséttel Sopron város levéltárában.
Lad. XLVIII et Y. Y. fasc. I. Nr. 33.

*) Magyarul: A házam ügyében (írt) fenti dolgok az én
akaratom, örököseim akarata, úgyszintén feleségem akarata sze-

rint vannak. így szól Gerson, Jákob rabbinak a fia ; áldásra
legyen az igazságosnak emlékezete !
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52.

Kabold, Í530 márczius /.'>. .1 káboldi Gerstl zsidó, kinek

soproni házát Kolbenhofer polgár "ette volt merj, a mely

házra azonban Hamid zsidó is igényt tart, kijelenti Sop-

ron város tanácsának, hogy nevezett Handelnek se az

egész se a felházhoz nincs jusa, a mit, ha kell, a törvény

eltt is be tud bizonyitni.

Brsam fursichtigen weise lieb herren. Ewer Weisheit

schreiben des Hänctl Juden halben hab ich verstanden vnd
fuer euch darauf Zu wissen, das ich genannten Händel
khainer gerechtikhait oder pillicher anforderung nit gestee

Zw disern Hause so dem kolbenhofer verkhaufft worden.
Sonnder vermaint der Händl was gerechtikhait sprach vnr
anfodrung Zu sollichen halben ooer ganzen Hawss oded
andern meinen guettern zu haben, bin Ich Im darumben
gesessen, vnd mag mich vor meiner ordenlichen oberkhait
darumben ansprechen vnd ersuechen. Will ich Im rechtens
vnd aller pillikhait nit wider seyn. Ob. E. w. darauf weitter

ersuecht vnd angelangt wurd, mag E. w. dan Händel oder
andern dise mein verantwurttung an stat mein an Zaigen.

Doch verhof das er weder Recht noch fueg dar Zue habe.

Sollichs habe Ich E. w. als meinen günstigen lieben hern
khundt thuen wollen. Den ich mich hiemit thue beuelhen.

Datum Kobelstorf am Sonntag Reminiscere Im XXX. Jar.

Gerstl Jud wonhaft
Zu Kobelstorf.

Külzetén : Den fursichtigen weysen vn Ersamen Burger -

maister Richter vnd Rat der Stat Odemburg meinem
gunstigen sonderlichen Herren zu Hamiden.

Eredetije papíron, bal oldalán rányomott zöldeabarna felirás nél-

küli pecséttel Sopron sz. k. v. levélt. Lad. XLVIII et Y. Y. fasc. I.

Nr. 37.
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53.

Sopron, 1532 január 7. Izsák zsidó beismeri, hogy Sopron-

ban az Uj-utczában lev házát Peter Leon soproni polgár-

nak 34 font fillérért eladta, mely összegbl már 20 fontot

meg is kapott, a többi pedig egy év múlva lesz csak ese-

dékes.

An sunntag nach die hailligen drey kinnig tag hat der

Issack Judt vie stett vnd sein erben den leyn petter purger

Zu edenburg vnd sein erben Zu kawfen geben sein haus in

der neugassn an vnger Christen gelegen vmb XXXIIII d
vnd hat der leynn petter von stunden an dem haus Issack

Judt bizalt XX # von den bemerkehten viber ain Jar sole

der leyn peter dem Issack Judt bezalen XIIII # wan das

geschieht so hat der Isack Judt noch zu sein erben zu leyn

petter jetzo und hinfiren zu Im oder ein ander zu ewig

zeiten von der obgemelten haus wegen nicht zu sprechen
haben, dapey ist gewesen andre palttrom der zeit rlchtcr,

matteus yorgel . . . der obgimilt Jud beleuulirt [= bene-
volirt] mit seiner ebereyst hanndgeschrifft und ist ge-

schehen am sunntag nach hailligen drey tag Im XXXIII.

[Rási Írással :]

toantw djkh pmk ^ö m pp»fi yp pro -j\s

T-m p* pttitt ^ njn p* pj?ba icn mn p'ö *pK iot

p-ito^ T'b dix Tfcps ^nj?
1

? in nxn toampnyi ata

^n px DntaSxs n-ux tosra "in ijh piprui fx «a nxn

]))-\y p" 1» -|«3 *px h rmy 1

? 'jix
vii b^Div íktisdkö nn

jnyn tijk ,ta
i 11? jyn pjnawjx |k nxn piixn np£ p* 1

:

1"ö nrt '3 töbias "íj? toxn :mjm öttnp ^ tobxipfi
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^nna p pnsr ds» tamn twn] m 'n dv [o]"iti

(Utrol' 1

? [p^l's ha]'t apr
Eredetije papíron Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y.

fasc. I. Nr. 38.

54.

Pozsony, 1532 május 3. I. Ferdinánd király levele, a mely-

ben megengedi Ofner Bartholomeus soproni, polgárnak,

hogy Manus, kismartoni zsidónak járó tartozását csak

fél év multán köteles lefizetni.

Ferdinand von gots genad Kömischer Hungriscker Böh-
mischer kunig Alzait rnerer Infant in Hispanien etc. Ent-
pieten vnsern getreuen fursichtign vn weisen Richter vn
Rat vnser stat Odenburg vnsern gruess vnd genad. Vns hat

der fursichtige Bartolomeus Ofner Burger dis' vns' Stat

odenburg Zuuersteen geben wie Er vor verschidner Zeit

gezwungen ain benant Suma gelt von Manusch Jud zu der

Eisenstat wonhaft zu liehen genomen von welche Suma
auch gesuech so drauf gelofen Zu be Zalen, so er durch
gemeltn Judn gedrungen . . . Hat er vns demutig gepitt

damit wir aus vnser kunigl. genad die bezalung der sollichen

52 fl auf ain lengére Zeit erstrecke. Dietveil nun die vnser

kunigliche messigung vn sanftmitikait cdgenschaft ist, der

vnnsre die gerechtikait mit der barmhertzikait Zu tem-

*) A héber betkkel, németül írt utóiratban ez áll : Ich
Isak Jud pekehn (^bekenne) mit meiner agne (=eigene) Hant-
geschrift. daz ich mein Hauz hie g'legen in der Neu-gassen
in Udenburg verkhauft bab den Lebel Peter um 34 Pfunt,

dar pei (= dabei) is g'wezen der Her Richter Andre Paltrom
un der Her Matbiaz Jörcbel (= Jörgel), vrei (= frei) un'
ledig, daz ich, noch mein Erven (= Erben) nicb'n mer liaw'n

(= haben) dar'an ansprechen, wen er di ander werig (=Wä-
rung) pezalt (= bezahlt), di erst werig hat er p'zalt 20 Pfunt,
mich iz er sehuldik 14 Pfunt auf Weibnachten («Nitel» tu-

lajdonképpen : «dies natalis») pezalen. Izekl (= Isak). Hé-
berül aláírva : Ma, hétfn sewat hó uj hold napján. Izsák, Já-
kob rabbinak fia ; az igazságosnak áldásra legyen az emlé-
kezete !
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poriren, sein wir aus noturft vn arniut desselbich Barto-

lorne" Ofner bewegt worden vnd bedacht die schwer gelegen -

heit der Zeit In welcher ainen Jedlichen schwer ist gelt Zu
vberkhomen, die bezalung der obgemellten 52 fl von Zeit

dato vber ein halb Jar zu bezalen verlengert haben
Geben ist Zu Pressburg am tag der Erfindung des Creutz

Im fünfthundert vn Zway vn dreissigstn Jar.

Külzetén : Copi eines königlichen Beuelhes
aus dem Latein In teutsche sprach

vertülmätscht, des Manusch Jud
halben.

Másolat papíron Sopron város levélt. Lad. XLVIII et Y. Y. fasc.

II. Nr. 74.

55.

Bécs, 1533 július 10. A Ferdinánd által kiküldött biztosok

törvényt láttak Sopron városa és az onnan kizött, zsidók

közt ; azonban Sopron városa ezen birói Ítéletrl szóló ok-

mányt nem közölte a zsidókkal. Ferdinánd meghagyja

tehát a zsidók kérelmére Sopron városának, hogy ama
birói határozat másolatát adja át a zsidóknak.

Ferdinandus divina favente dementia Bomanornm, Hun-
garie, Boemie etc. rex, semper augustus, infans Hispania-
rum, archidux Austrie etc.

Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti : Expositum
est nobis in personis iudeorum ex ista civitate nostra Sop-

roniensi per vos expulsorum, quod licet racione eiusdem
expulsionis eorum ae damnorurn eisdcm illatornm inter

vos ac ipsos iudeos superioribus temporibus per certos

commissiarios nostros, quos pro revidendis eciam aliis

causis subditorum nostrorum isthuc deputaveramus quedam
adiudicacio iurisque revisio facta fuerit, superveniente

tarnen disturbiorum tempore id, (p_iod in ea causa per

dictos commissarios nostros iudicialiter deliberatum fuisset,

pronunciari hactenus non potuisset, et quia huiusmodi iu-

diciarie deliberacionis exemplum seu pária in scriptis apud
vos haberentur, suplicatum nobis est pro parte eorundem
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iudeorum, ut ipsa pária seu exemplum a vobis repetere

cognitaque es eo dicta iudiciaria deliberacione commissa-
riorum nostrorum in causa ipsa eisdem iudeis iusticiam

administrari facere dignaremur ;
cum itaque iudicium et

iusticia iiciiiini abueganda sit, fidelitati vestre tnandamus
firmissiuic ut acceptis presentibus dicta paria prefate iudi-

ciarie deliberacionis oommissariorum nostrorum sub sigillo

vestro uobis mittere debeatis, secus facere non ausuri.

Datum Vienne decima die Julii, anno domini Millesimo

quingentesimo trigesimo tercio. Perdinandus. - Wylaky.

Kívül Sopron városához cízmezve, zárlatán kis veres pecsét;

papírra irt eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLYMetY. Y.
f. I. Nr. 39.

Bccx, 1533 július 25. Ferdinánd megparancsolja Sopron

városának, hogy a királyi kiküldöttek által a városra bizott

zsidók ládáját haladéktalanul vigyék ö hozzá B< :obc.

Ferdinand von gots gnaden Romischer zu Hungern vnd
Beheim Kunig etc.

Getrewen lieben, Wir haben Ewr vnderricht vnd Antwort.

die Ir vnns von wegen der Lad, so durch ettlich vnnser
Comisarii, welch verganngner Zeyt gen Odenpurg durch

vnns verornet gewesen, Zu Euch in behallt gestellt ist, auf

vnnser beuelch der aufgetauten Juden halben zu Odenburg
hieuor an Euch bescheen, iczo Zuegeschriben, verstannden,

Vnnd ist darauf vnnser beuélch das Ir vnns dieselbig Lad
von stund an yeczo zwischen hie vnnd nagsten Sontags
hieher bringet, vnd zu vnnsern Hannden antwortten lasset,

daran beschicht vnnser Ernstliche Maynung, Geben in

vnnser Stat Wien den xxv Julij, An im etc. im xxxIII.

Vnserer Reiche des Romischen im dritten, vnd der Anndern
im Sibenten. — Ferdinandus.

Ad mandátum domini regis proprium.

Kívül Sopron városához czímezve, zárlatán veres pecsét; papírra
írt eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y. f. I.

Nr. 40.
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57.

Fh'ága, 1533 deczember 13+) I. Ferdinánd meghagyja

Hartitsch Detre soproni kapitánynak és tanácsosnak, hogy

a zsidók kizése óta a királyi kamarának fizetend zsidó-

adóból fizessen ki Hölzl György és Haimnon Péter királyi

komornyikoknak 400 magyar forintot. Hasonló parancsot

kap Pozsony városa is.

Abschlifft Zwayer Beuelch An die Hm der Eait Camer zu
Pressburg vnd Hru Hartitscben der 400 f Juden Zinss etc.

halben zu geben.

Ferdinand von gots genaden Konischer auch zu Hungern
Beham etc. kunig etc.

Getreue liebe. Als vnns yetzo die Ersamen weisen vns
getreuen lieben Richter vnd Rat vnnser stat odenburg von
wegen der Juden so alda gewonet, hiefuran Jährlich ain

Summa gelts in vnser Camer raichen vnd bezalen sollen.

Haben wir genedigklich bewilligt vnsern getrewen lieben

Georgen Hölzl vnd Petter Haymnen vnsern Camer dienern
von angeregter vierhundert gülden hungerisch in ansehung
Iren langwirigen getreuen vnd vleissigen Dienst auf das
mal genediglich ervolhen zu lassen. Demnach emphelhen
wir dir wann gedachter Holczel vnd Haymnivn, oder Ir vol-

mechtiger gewalthaber solich gelt bey denen von odenburg
ersuechen werden, Das du Inen hier Inn von vnsern wegen
Hilflich vnd wo von nöten darob seiest, damit Inen solich

gelt, on Irrung eruolg vnd geraicht werde. Doran beschicht
vns mainung. Geben in vnserm kuniglichen Schloss Zu
Prag am xiijt tag Decembris Anno etc. im xxxiij vnser Reich
des Römischen im dritten vnd der andern im achten.

ad mandat. d'ni Rgis pprium.

*) Ugyanezen rendeletet kapja Sopron városa egy évvel ké-

sbb 1534, deczember 12-én ugyancsak Prágából Ferdinánd
királytól. A latin szöveg rendelet szintén Lad. XLVIII, et

Y. Y. f. II. Nr. 72 alatt van lemásolva.
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Vnsenn getrewen lieben Dietrichen von Hartitsch

Vnserm Rat vnd Haubtman Zu Odenburg.

Másolata Sopron város levélt. Lad. XLVIII et Y. Y. ftisu. II.

Nr. 7-2.

58.

Bécs, 1534 szeptember 12. herdinánd Sopron városának

hü szolgálatait megjutalmazandó, a városbeliek kérelmére

megengedi, hogy a zsidókat ezentúl se kelljen befogadniok,

tartozásaikat azonban meg kell a zsidóknak fizetniök.

Egyúttal a zsidók kizése óta elvállalt zsidóadót is elengedi

a városnak.

Ferdinandus divina favente clernencia Romanorum, Hun-
garie, Boemie etc. rex semper augustus, infans Hispaniarum,

archidux Austrie etc.

Prudentes et circuinspecti, fideles nobis dilecti : Supli-

caciemem vestram medio fratrum et concivium vestrorum
nobis porrectam iutelleximus eonsideracioneque fidelium

aerviciorum vestrorum damnorumque et irnpensarum, quas

étin conservacione gencium nostrarum etmunicione civita-

tis fecistis facitisque, concessimus vobis, ne deinceps iudeos

in vestri medium ad habitandum intromittatis, ita tarnen,

ut eisdem de debitis per vos satisfiat censmn quoque iudeo-

rum, quem singulis annis solventes tempore expulsionis

illorum in vos recepisse intellexeramus, intuitu premisso-

rum serviciorum et sumptuum vestrorum vobis clementer

condonavimus et perpetuo relaxavimus prout ex prefatis

fratibus et nunciis vestris clarius intelligetis. Datum Vienne
t'eria quinta proxima post festum nativitatis beatissime vir-

giuis Marie, anno domini Millesimo quingentesimo trice-

simo quarto. Ferdinandus. Wylaky.

Kivül Sopron városához czímezve, zárlatán veres pecsét nyoma;
papírra írt eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII et Y. Y.

f. I. Nr. 41.
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59.

Bécs, Í535 június 6. Hölzl György és Haimnon Péter,

]. Ferdinánd komornyikjainak nyugtája, melyben kijelen-

tik, hogy a soproni zsidók kizése óta Sopron városa által

n kir. komára pénztárába fizetend zsidóadóból 400 ma-

gyar arany forintot. a mii o király nekik ajándékozott.

Sopron városától feleettek.

Ich Georg Höllzl vnd ich Peter Hainmon bedt k'o. kn.

m. Carnerliug Bekennen samentlich vnnd vnuerschaidenlich

fur vnns vnnd vnnser Erben, thun khund meniglicb, Nach
dem bocbgedacbte kn". ni. vnnser allergenedigister Herr, In

ansebung vnnser getrewen diennst vnnd zti ergezlicbkbait

derselben von der .luden pension vnnd Zinss, so ain gemain
Stat zu dnburg nach ausstreibung der Juden daselbs, In

ír m. Hungrísche Camer, biss zu ewiger numals besehe-

chener begebung vnd nachlassung derselben pension ver-

ficht vnd bezallt haben sollen Benamtlichen vierhundert

vnngerisch guidein In Münz vnns laut Ir mt. vorschreibung

vnnd derhalb ausganngen Beuelhen verschafft vnnd frey

Zue geaigenndt bat, haben wir obbemelt Camerling onge-

regte Suma gelts der Juden pension, von Hannden der

Edlen auch Ersamen vnnd weisen Herrn Anndreen Palltram

die Zeit Burgermaister za Odenburg vnnd Franzen Syben-

burger Burger vnnd des Bats daselbs. an heut dato bar

In guetter Lanndleuffiger munss, on allen schaden vnnd
abganng Zu vnnsern sichern hannden oingenomen vnnd
emphangen. Demnach sagen vnnd Zellen wir, die gedach-

ten von Odenburg vnnd wem derhalb Quittirens not ist

gemelter vierhundert vnngerisch guidein In Münz hiemit

In Crafl't diser quittung gannz frey, quit ledig vnnd loss,

dermassen, das wir obbenant Camerling, noch yemandt
annder von vnnsern wegen Zu gemelter Stat Odenburg,

vnnd derselben Inwonnern berurter kn. mt. begnadung vnd
donation halben nymermer nichts Zusprechen noch Zu-

suechen haben sollen noch wollen wed mit noch on recht,

gar In kain weis, des willigen erbiettenns, wo sich Irrung
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Zuetrueg, also das Sj die von Odnburg von Jemands der

d verrer angesuecht wurden, die weill Sy die hoch I»

nennt kn. iut. sollher pension In vermög derselben aus-

ganngen beuelhen vnnd Versicherungen, In Ewig Zeit vber
dise vnns bezallte Summa gelts, begeben vnnd förterhin

dauon gannz enthebt vnnd von meniglichs anuordrung so

der halben besehenen mocht ledig gezollt hat, Inen der

warheit Zu vurdrung inerer vnnd Crefffciger Quittung vnnd
Khuhdtschafft zu geben. Aller Ding treulieh ongeuerd. Der
Zu waremVrkund geben wir mer beméit Camerliggemainer
Btat Odnburg, derselben Inwonnern vnnd nach komen
diesen quittung mit vnnser beder Aigen hannden vnnder-
schriben vnnd aigen pedschafft verfertigt Beschehen vnnd
Geben Zu YVienn am Sechsten Tag des monats Junij Im
funft'zehenhundert vnnd funffvnnddreissigisten Jaren.

Jörg Holzl
manu propria subscripsit.

Haimnon.

Eredetije papíron, két kis veres pecséttel (egyike J. H. jegygyei)
Sopron -zab. k. város levéltárában. Lad. XLYIII. et Y. V.l. Ni. \1.

60.

Bécs, Í539 április II. Miután << zsidók, kik évi adói fizettek

a királyi kamara számára, Sopron városa kérelmére zet-

tek fei és mivel ezen zsidók háza és vagyona a soproniak

kezére jutott ; megparancsolja Ferdinánd Sopron városá-

nak, hogy " zsidó adót haladéktalanul szolgáltassák be a

királyi kamarához.

Ferdinandus Divina favente Clemencia Romanorum Hun-
gariae etBoemi;o . etc. RexSemper A.ugustus, Infans Hispa-
niarum, Ärchidux Austriae etc. Fidelibus uostris Prudenti-

bus, et circumspectis, Magistro ciuium, Judiciet iuratis, ce-

terisque ciuibus, ciuitatis nostre Soproniensis, Balutem et

gráciám. Non ignoratis quemadmodum veteri istius Regni
nostri consuetudine, Judeos illos : qui in ista temporum
mutacione ad uestram singularem supplicacionem sunt de
ista ciuitati' eierti. cr/mlsit/w', legittimum censum hahu



352

quem quotannis, ad cameram nostram debuerunt soluere,

qui qviidem census, quum ad uos, qui eorum domos et he-
reditates, iam tenetis, sunt redacti, fieri non potest, praeser-

tim in tanta Regni istius necessitate, prouentuumque ino-

pia, quin a uobis, sicuti eciam iure iieri debet hunc ipsum
censum rcpetamus. Mandamus iccirco fidelitati uestre, ut

censum iam dictum, cumprimum a fidelibus nostris Pra3-

fecto et consiliario camerae nostra? requisiti fueritis, sine

tergiuersacione reddatis, Neque graue uobis esse debet, nos
ea velle a uobis, et alijs subditis nostris exquirere, quae

ueteri praecessorum nostrorum institucione prouentus co-

ronae nostrae Sacra?, et Eegni istius legittime concernunt,

neque eciam abrogari debent. Secus igitur nulla racione

facturi. Datum Viennas Vndecima Április Anno Domini
Millesimo Quingentesimo Tricesimo nono. Ferdinandus.

Belül veres pecsét, levélalak, papírra irt eredetije Sopron város
levéltárában. Lad. XLVIH. et Y. Y. fasc. I. Nr. 44.

61.

Lakompak, 1559 márczius 28. Lanseri Oláhcházár Miklós

fölkéri Reimer Imrét, Sopron város polgármesterét, hogy ne

gördítsen a náluk letelepedett zsidóknak akadályokat az

útjukba, hanem engedje ket be Sopron városába és hagyja

ket ott bántatlanul kereskedni.

Circumspecte domine amice atque vicine nobis bonorande,
salutem et commendationem, petimus dominationem ve-

stram dominacio vestra colonos nostros iudeos huc ad banc
civitatem Soproniensem libere et paciflce admittat intrare

emere et vendere babeantque facultatem et ne aliquas mo-
lestias ab aliquibus eadem dominacio vestra admittat illis

inferre, etiam dominacioni vestre in maioribus recom-

pensare studebimus multo in maioribus et eandem domina-
cionem vestram feliciter valere exoptamus. Ex Lakumpak
sexta í'eria ante dominicam Quasimodo. 1559.

Nicolaus Olabchazar
de Lanser etc.

Kivül Sopron város polgármesteréhez, Raimer Imréhez czímezve,

zárlatán kis veres pecsét nyomai; papírra irt eredetije Sopron város

levéltárában. Lad. XLVIII. et Y. Y. fasc. I. Nr. 49.
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«2.

Sopron, 1030 aug. IS. Sopron város tanácsa hivatkozva a

királyi privilégiumokra, továbbá arra. hogy a saját szegény

lakosainak a szájából arm veheti ki a kenyeret, tudatja

Gebhardi Andrással, braknóvár nádori gondnokával, hogy

az utat la lev zsidók az országos vásárok kivételével Sop-

ronba)* üzleteik után nem járhatnak.

Edler Vester Insonders G : Herr Verwalter dem Herreu
sein gleichfalls vunsere ganz nachbarlich willige Dienst
vnd gruesz berait zuuor ! Vnnd haben dem Herrn auf sein,

an vnsern Herren Burgermaister wegen etlicher Juden ab-

gelesenes schreiben zu begerter nachrichtung nit verhalten

sollen : Wie das bey denen in Gott ruhenden Königen in

Hungarn höchst lobseeligsten Angedenkens sich vnsere

vorfahren seel : eifrigstes fleisses dahin bearbeitet, auch
endtlich diese allergnedigist Special Freyheit erlangt : das

alle Juden ganz vnd gar von dieser Statt abgeschaft vnd
fürdershin in keinerley weeg (ausser der offendlichen Jahr-

märkten) allhier geduldet noch zugelassen werden solten :

Wann nun wir ob dergleichen Vhralten königlichen priui-

legien fest vnd steiff zuehalten ganz verpfllicht schuldig

verbunden :
— Entgegen aber vnd da wir diesen ietzt an-

gezogenen Freyheiten zuewider, denen Juden allhier zu

handtieren vnd also vnsern armen Burgers leuthen gleich -

ssamb das brodt vor dem mundt abzueschneiden verstate-

ten, solches gegen ermelter anuertrauter burgerschafl (ala

die ihre iärliche Steuer vnd gaaben raichen muess) nit zu-

uerantwortten wüsten : disem nach geleben wir der tröst-

lichen Hoffnung : Es werde der Herr, tragundten ambtes
halber, darob sein, damit seiner verwaltungs vntergebene
Juden sich hinfuro (ausser der iarmärckht) aller ferneren
handelsschaft allhier massen vnd enthalten, alssdann ihnen
auch weiters nichts in weeg gelegt, noch einiger arest ge-

gen dieselbe fürkhert werden soll, so dem herren wir zur
gegen antwort anfliegen : Vnnd vnns gleichfals zu ange-
nember diensterweissung sambt vnd sonders aber Göttli-

cher obacht beuehlen wellen. Datum Oedenburg den 18-ten

Augusti Anno 1636 7. des herren dienstwillige Bürgermei-

A zsidók története Sopronban. -•



354

ster Richter vnd Bath der Königl. Frey Statt Oedenburg in

Hungarn.
Kivül : dem Edl vnd vesten Herren Andre Gebhardt

fürstl. Hungarischen Palatinischen Verwaltern*) zue Forch-

tenstain etc. vnsern insonders etc. geliebten Herrn.

Eredetije Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII. et Y. Y. faso. I.

Nr. 50.

63.

Pozsony, 1653 deczember 19. III. Ferdinándnak jelenti

Menyhért Péter de Ziianna, Sopron polgármestere és Meny-

hért György de Zuanna, Sopron város tanéicsosa. hogy

Gálosházai Réchei György panaszt emelt Sopron vár-

megye alispánjánál, Mankóbüki Horváth Györgynél, mivel

hogy Sopron városának alkapítánya Piechlcr András nem

eresztette be Sopron belvárosába Réchei György sopron-

megyei fülesi birtokán él zsidaját. A király Sopron váro-

sának ad igazat. Mivel Sopronban rég óta zsidó általában

nem lakhatik és ha be is ment a városba, a muskatérosnak

ezért bizonyos taksát kellett fizetnie ; mivel a zsidókat az

országba egyáltalán nem vették i'issza törvényesen és így

országos joguk nincsen; mivel a zsidó lelkiismeret nélkül

való, hitetlen és a jogból ki van zárva, a miért is a hivatal-

viselésbl és a furak szolgálatából ki van rekesztve ; mivel

tehát a zsidó a furak joghatósága és védelme alá nem tar-

tozik: azért pártfogás alá nem vehet és ha bárhová be

nem bocsátják, a miatt pör nem indítható. Sopron ellen

pedig már azért sem, mert a városnak saját törvényei, szo-

kásai, privilégiumai vannak. Réchei György az kereseté-

vel tehát visszautasítandó.

Ferdinandus tertius dei gratia electus Bomanorum impe-

rátor semper Augustus ac Germaniae, Hungária?, Boherniae,

*) A «fürstlich» szó mindenesetre téves és «gräflich» helyett

csúszhatott be, mert a «herezegi» czímet csak Eszterházy Pál

szerezte meg 1687-ben; ezen levél pedig 1636-ban kelt. Ha
csak nádorsága miatt nem szólítják így.
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Dalniatiae, Croatiae Sclavoniaeque etc.rex, archidux Austriae,

dux Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carniolae etc, marcbio

Moraviae, comes Tyrolis, Habspurgi et Goritiae etc. fidelibus

nostris egregiis et nobilibus Georgio Horvatb de Manko
Bük vice comi.ti eidemque adiungentibus iudicibus nobilium

etiuratis assessoribus sedis iudiciariae Comitatus Sopronien-

sis, simul vei divisim constitutis cum praesentibus requiren-

tibus salutem et gratiam. Expositum est maiestati nostrae

nominibus et in personis fidelium nostrorum nobilium et

circumspectorum Petri Melcbioris de Zuanna magistri ci-

vium et Georgii Melcbioris itidem de Zuanna iurati civis

liberae ac regiae civitatis nostrae Soproniensis, qualitersupe-

rioribus recenter euolutis temporibus anni currentis inl'ra-

scripti fidelis noster egregius Georgius Kecbei de Galosbaza

certas quasdam differentias et binas actiones contra memo-
ratos exponentes ac providum Andreám Piecbler eiusdem

civitatis nostrae vice capitaneum, per attactum Petrum Mel-

cbiorem de Zoanna iuri statui petitum, occasione et prce-

textu cuiusdam iudaei in bonis ipsius actoris in possessione

Füles dicta Comitatuque eodem Soproniensi existente buia-

tis degentis consequenterque in famulitio uti idem prasten -

disset suo occupati ac in actionibus eiusdem actoris super -

inde erectis clarius et uberius specificati propter non ad-

missionem per dictum vice capitaneum in prasfatam, civi-

tatem nostram Soproniensem et consequenter violentiam

exinde de commissione eorum exponentiam exinde de com-
missione eorum exponentium subsecutam per modum et

formám querelarum coram te vicecomite caeterisque adiun-

gentibus movisset et suscitasset, quibus mediantibus ex eo,

quod iuxta libertatém, immunitatem et consuetudinem
eiusdem civitatis nostrae Soproniensis bactenus longa tem-

pore et annorum serie de et super non admissione iudaeo-

rum in eandem civitatem absque comitiva unius stationarii

seu musquetarii certoque censu destinato conditis inviola-

biliter observatam et continuo usu roboratam absque buius-

modi censu praetactus iudaeus in interiorem eiufdem civi-

tatis circulum et plateam per memoratum vicecapitaneum

admissus non fuisset vigore brevium articulorum propter

praemissum iudaeum alias iurium incapacem legitime in

regnum una cum caeteris iudaeis non admissum ac percon-

sequens neque iurisdictioni et defensioni immediatam cuius-

23*
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libet subiectum seorsim et separatim quaerere intendisset

ac teruiinura etiain pro revisioue liuiusmodi querelarum
exinde motarum et erectarum diem videlicet octavum affu-

turum mensis Januarii anni proxime venturi obtiuuisset,

in quo meruoratos exponentes praetextu non admissionis

liuiusmodi iudaei iurium regni incapacis, neque in regnuni
legitime admissi ac per hoc neque iurisdictioni et defen-

sioni quorumpiam nobilium subiecti contra libertates im-
munitates et consuetudinem usu continuo roboratam damni-
iicare intenderetis gravi damno et praeiudicio eorundum
exponentium derogamineque praerogativa? eorum ac vili-

pendio legum patriarum et legitimarum consuetudinum
civitatis manifesto. Supplicatum itaque extitit maiestati

nostrae nominibus et in personis eorundem exponentium
debita cum instantia bumillime, quatenus eidem circa prae-

missa gratiose providere vosque a praernissarurn causarum
seu diö'erentiarum pcnes dictas querelas ex parte non ad-

missionis in eandem civitatem nostram interiorem Sopro-
niensem absque censu praevio contra supraspecincatam im-
munitatem et consuetudinem eiusdem civitatis hactenus
öbservatam eiusdem iudaei, uti iuris regni incapacis, neque
legitime in regnum admissi et per hoc neque iurisdictioni

quorumpiam nobilium aut defensioni eorum submissi mo-
tarum, et suscitatarum revisione et discussione fienda inhi-

bere dignaremur, nee pateremur eosdem improvise damni-
ficare. Cum autem iusta petenti non sit denegandus assen-

sus et alioquin iudaei, uti iurium regni incapaces, infideles

ac nulla conscientia praediti articulo nonagesimo primo
anni millesimi sexcentesimi quadragesimi septimi

1

) per ex-

/iressum a servitiis dominorum et administratione officio-

rum amoti et exclusi declarentur ac per hoc neque iuris-

dictioni et defensioni nobilium subiieiantur, neque alii pro-

pter non admissionem eorum in certa loca et civitates

iuxta immunitates et consuetudinem eorum Sopronien-
sium conditas impediri aut molestari permittantur, quin
potius liberas quoque civitates, quae pro bono et con-

servatione sua de lege patriae statuta in sui condendi autbo-

ritatem babent in suis antiquis libertatibus, privilegiis,

iurisdictionibus, immunitatibus et legitimis consuetudinibus

*) Corp. Juris Hung. Ferdinandi III. decr. II. art. 91. §. 1.
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usu continuo immemorialique roboratis dictantibus tarn

quinquagesimo tertio Millesimi sexcentesimi trigesirui quinti-

reliquisque ibidem specificatis, quam aliia etiam passim
annorum articulis inviolabiliter conservari debeant et tene-

antur. Pro eo vobis barum serie firmitcr praecipiendo com-
mittimus et mandamus, quatenus acceptia praesentibus et

rebus sie. ut praeferfcur, stantibus seque habentibus praemis-

sas dicti Georgii Kéchei causas seu differentias mediantibus
binis suis aetionibus per modum et formain querelarum vi-

gore brevium ex parte attacti iudaei, iurium regni incapacis,

infidelis ac a servitio quarumcumque personarum nobilium
et administratione officiorum amoti et exclusi propter non
admissionem eiusdem in eandem civitatem nostram Sopro-
niensem contra immunitatem et consuetudinem eiusdem
longa annorum serie inviolabiliter et sine intermissione

observatam, usu roboratam et ratificatam absque praevia

comitiva et solutione fieri debere praetendentem et exinde
violentiam subsequentem contra attactos exponentes ac

Andreám Piecbler per eandem magistrum civium mri statui

petitom seorsim et separatim motas et suscitatas in termino
superinde praefixo vestri in praesentia assumere in usqui

ulterius procedere aut memoratos exponentes damnificare

minimé praesumatis, quin potius ab ipsis causis earumque
revisionibus labefactationem longaevae eonsuetudinis civita-

tis inviolabiliter observatae involventibus omnino superse-

dere dictamque civitatem nostram in legitimis eiusdem im-

munitatibus et consuetudinibus observandis absque impedi-

mento relinquere modis omnibus debeatis et teneamini,

secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis.

Datum in libera ac regia civitate nostra Posoniensi feria

sexta proxima post dominicam tertiana Adventus domini,

anno eiusdem millesimo sexcentesimo quinquagesimo ter-

tio. — Lecta pe me Georgium Osoly sacrae c;esarea3 regiae-

que maiestatis praesentia in iudiciis locumtenentium et

consiliarum.

Külzetén: 1654 die 3 Januarij in oppido Németh-Keresz-
tur comitatu Soproniensi existente, nékem a bell rnegb

irt vice Ispánnak ez praesens e Fölséghe kegyelmes páran -

csolattyát Leopold Xattl Soprony Vármegye vice szolga

Birája által, Peter Melchior Zoanna Soprony Polgármester
és Geörgy Zoana azon nemes Város Tanács Uramek exhi-
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Inaltak, mely e Fölséghe kegyelmes parancsolattyának

engedni akarván azon Causa discussiójának supersedeáltam.

Actum in dicto oppido Nemet Keresztúr die et Anno ut

supra. Georgius Horváth de Mankobük vice comes comita-

tus Soproniensis, manu propria,

Belül veres pecsét. Papírra irt eredetije Sopron város levéltárá-

ban. Lad. XLVIII. et Y. Y. faso. I. Nr. 47.

64.

Lakompak, 1655 aug. 9. Eszterházy Pál gróf tudatja Sop-

ron városával, hogy a soproniak biztonsága, kedvééri és

nehogy a nagymartom zsidók képében más zsidók is

bemehessenek Sopronba, úgy intézkedett, hogy minden

na,gymartoni zsidó, ha Sopronba megy, köteles lesz a nagy-

martom, keresztény bírótól egy czédulát felmutatni és ki-

nek ilyen czédulája van, azt bántatlanul ereszszék be a

városba.

Prudentes ac circumspecti generosi ittem egregii et nobi-

les domini amici et vicini observandissimi.

Salutem ac servitiorum nostrorumparatissimam commen-
dationem. Az minéme választ irt kegyelmetek minapi leve-

lünkre, melliet Nagy-Martonj Sidoink dolgában irtunk

vala kegyelmeteknek, hogy tudniillik szabad jeövetelek s

menetelek lehessen az kegyelmetek varasában elvettük
;

Hogy azért kegyelmeteknek nagyobb securitassa lehessen,

az e kegyelmetek varasában való bemenetelek felel és

hogy az Kis Martonj es masut való Sidok is az e sziniek

alat be ne mennének ; illien rendeliest és parancsolatot at-

tunk ki nekik, hogy valaki az Nagymartom Sidoink keözeöl

kegyelmetek varasában akar bemenni, az Nagymartonj bi-

ránk adgyon nékik be menetelekrel való testimoniális cze-

dulat, kire nézve iterato akarank kegyelmeteket requiral-

nunk és kérünk is, hogy az fellel megh irt mod szerént

ne difhcultallia be eresztését megh nevezett Sidoinknak,

az kinek keözeöleök Nagy-martonj kereszténj biranktul
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czedulaia lészen; kegyelmeteknek mijs inas dologban igy<

kezünk kedveskednj. [sten fcarcha megh kegyelmeteket so -

kaigh jo egésségben. Datum in Lakorupakh die 9 Augusti
Anno 1655. -

—

Earundem Donimationum Vestrarum Stor>
|

Ainicus et Vicinua paratissimus Comes Paulus Eszter-

házy.

Papírra irt eredetije Eszterházy gróf kis pecsétjével Sopron város
levéltárában. Lad. XLVIII. et Y.'Y. f. I. Nr. 51.

65.

Kis-Marton, Í684 június 5. Eszterházy Pál gróf egy sze-

gény :*idó jobbágya érdekében levelet intéz Sopron vá-

rosához, melyben a várost fölszólítja, hogy fizesse ki azon

adósságát, a melylyel az szegény jobbágyának tartozik,

nehogy más módon kelljen elégtételt keresnie.

Generosi, Egregii, Prudentes ac Circumspeeti domini
amici nostri observandissimi.

Salutem et officiorum nostrorum commendationem.
Ednehány ízbenis irtunk már kegyelmeteknek ezen leve-

lünket inegk adó szegény Sidó Jobbágyunk adóssága végett.

(Kiis nyilvánvaló adósságk) hogy azaránt satisfactiót impen-
dáltatna kegyelmetek,mindazonáltal mind ezideighis requisi-

tionkra semmi satisfactiót nem impendáltatott kegyelmetek,

nem kitsiny kárával szegény Jobbágyunknak.
Akaránk annak okáért uyobban szomszédságosan requi-

rálnunk kegyelmeteket ily igazságos pretensiojában Jobbá-

gyunkat ne károséttsa, se adósságáról való contentátioyál

ne protráhállya, hanem hová hamarább satisfactioyát offec-

tuállya, ne kéntelenéttesseünk más módot azaránt elégh-

lételében szegény Jobbágyunknak keresneünk, mely minek-
eleó'tte erre í'akadgyon, reméllyeük, hogy megh elégétteti

kegyelmetek, s benneünket sem enged tovább buséttatny

*) «Stor» talán servitor akar lenni.
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miatta, jn reliquo éltesse Isten sokáigh io egésséghben ke-

gyelmeteket.

Datum Kismarton die 5 Junij 1684-.

Pretitulatarum Dominacionum
vestrarum

Amicus ad ott'. par>)
Paulus Eszterházy

Eredetije papíron Sopron városához czímezve, zárlatán papírral

leragasztott veres pecséttel. Sopron várgs levélt. Lad. XLIV. fase. I.

Nr. 9.

«6.

Lakompak, 1686 márczius 16. Eszterházy Pál gróf Sop-

ron városától végs és határozott választ kér azon levelére,

a melyben az ö zsidó jobbágyainak Sopronba való be-

bocsáttatásctt és szabad kereskedéséi szorgalmazta.

Prudentes et Circumspecti Domini Amici nobis observan-

dissimi.

Salutem et Nostr. benevolentiam. Ma harmad napiai ir-

tunk kegyelmeteknek Sido Jobbágyaink Supplicatioiat

im indulván, s hogy az Városban ket bé nem akarja bocsá-

tani kegyelmetek, és az szabad kereskedést véghez vinnick

nem engedi, okát ürömest értettük volna ; mely Levelünkre

még választ sem adott Kegyelmetek, és meghirt (= emiitett)

Instans Sidó Jobbágyinkat továbbá is az bemeneteltl és

szabad kereskedéstl tilalmazia. Ki miatt ime' Levelünk
megh adó Szolgánk Hunyadi László által szóval is üzentünk

Kegyelmeteknek, végs s' Cathegorica Válasszát ell várván

eziránt Kegyelmetektl. In reliquo Isten Kegyelmetekkel.

Lakompak 1 6. Martij 1 686.

Earundem D. V.

Benevolus
Paulus Eszterházy

Eredetije Sopron városához czímezve Sopron város levélt. Lad.
XLIV. f. I. Nr. 22.

*) ad officia paratus.
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«7.

Sárvár, 1686 április 2. Draskovits Miklós gróf felkéri Sop-

ron városát, hogy az zsidajának, Geczli Niknek annál

is inkább engedtessék meg a városba ruh) bemenetel, mi-

vel nevezeti zsidó az ö ügyében akar Sopronba menni.

Graciosi Prudentes ac Circumspecti Domini Amin et Yicini

Qobis observandissimi.

Salutem etc. Ugy esel értisünkre, hogy az maga Nemes
varasában való járásokat eltiltotta legyen az égisz Sidokat

bizonyos okokra nézve; Mivel pedigh . . . Geczli Nik Si-

dónk társával magunk dolgaiban is bekölletik azon Nemes
Városba menni, Kegyelmetekei akaránk requirálnunk és

kérnünk, ha midn be akarnának menni az Nemes Városba
ne tiltassanak be. Egyébiránt nemis kivánjuk, hogy napo-

kigh való lakások ben ligyen mint az többinek volt . . . Kit

mi is obligatioval más alkalmatosságot megb hálálni élne

mulasszuk. Datum Sárvár die 2 Április 1 686.

Earundem Pretitulatarum

Dominacionum Vestrarum
Amicus Yicinus

Comes Nicolaus Draschkovits.

Eredetije papíron, zárlatán fekete pecséttel Sopron v. levélt. Lad.
XlilV. fasc. I. Nr. 24.

(>S.

Német-Ujvár, 1686 április 1. Batthyányi Kristóf gróf tu-

datja Sopron városával, hogy ha jószágain él zsidóit nem
fogják városukba beereszteni, úgy ö is kitiltja jószágairól

n soproniakat, mivel hogy a zsidók az országnak ép oly

jobbágyai, mint a többiek.

Generosi Prudentes ac Circumspecti Domini Vicini et

Amici observandissimi.

Salutem et promptitudinem servitiorum meorum. Jószá-

gomban lakozó Sidók jelentik, hogy kegyelmetektül megh
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legyen tiltva, hogy oda az kegyelmetek városában ne légyen

szabad járni nékiek, kinek okát mi légyen, nem tudom,

mert hiszen egyébképpen ezek oda nem kereskesznek, ha-

nem ha leghkiváltképpen vásárok alkalmatosságával négy-

szer ötször mennek oda esztend' által. - Minekokáért

akartam kegyelmeteket végette megh találnom leveleméi és

kérnem is, hogy mint annak elöttö, most se kivánnya ke-

gyelmetek ellenszeny odavaló uttyokat, mert egyébiránt az

Sidok is Jobbágy számban lévén bevétetve az országhban,

ha kegyelmetek ket onnéd eltilttya, nékem is okom adatik

reá, hogy kegyelmetek embereit Jószágimbid eltiltom, mely

kedvetlenséget kivánnék ugyan egyébiránt távosztatnom.

De reliquo éltesse Isten kegyelmeteket kedves egésségben

sokáigh. Datum in Arcé Német Uyvar die 7. Április Anno
1686. — Praetitulatarum Dominationum Vestrarum Vicinus

et Amicus servire imratissimus Comes Christophorus de

Batthyán.

Zárlatán tiszta pecsét ; eredetije Sopron város levéltárában. Lad.

XLVIII. et Y. Y. f. I. Nr. 52.

69.

Kis-Marton, 1687 április 6. Eszterházy Pál herczeg másod-

szor is fölszólítja Sopron városát, hogy a jószágain él zsi-

dókat bocsássa be a városba, mert ha ezt megtenni vonako-

dik, úgy ö is talál majd módot a megtorlásra.

Egregii Prudentes et Circumspecti Domini et Yicini obser-

vandi.

Salutem et oíhciorum commendationem. l'jobban esset

értésünkre, hogy az ide való és más Jószáginkbéli Sidokat

kegyelmetek semmi lett úttal maga városában be nem akarja

bocsátani, holott úgy tudgyuk az kegyelmetek privilegiumjá-

ban nincsen s addigh penighlen mégh az ország nem végez

felölek, senki magatul, ha esak régi prorogativája s privi-

legiumja nincsen róla, el nem tilthattya ket, kirül egyszer

már irtunk is kegyelmeteknek. Annak okáért akaránk iterato

is Írnunk kegyelmeteknek requirálván, az jó szomszédságot

tárcsa megh és bocsássa bé szabadon magok dolgainak vég-
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ben való vitelére erulétet sidókat, bizonyos lévén benne
ha csak továb is eziránt refractariuskodik, mijs más modrt;i]

abbéli szomszédságtalanságát kegyelmeteknek ell nem mu-
lattyuk megh telítenünk az minthogy többször nem is bú-

sittyuk felle kegyelmeteket. In reliquo éltesse Isten kegyel-

meteket szerencséssen. Datum Kismartony (i Április 1687.

Pnetitulatarum Dominationum Vestrarum Amicus ad officia

paratissimus Paulus Eszterházy.

Zárlatán tiszta pecsét ; eredetije Sopron város levéltárában. Lad.
XLVIII. et Y. Y. fasc. I. 53.

70

Mis-Marton, 1695 október 13. Eszterházy Pál herczeg fel-

szólítja Sopron városát, hogy az jobbágyának Slesinger

zsidónál; követelését annál is inkább elégítse, ki, mert kü-

lönben rögtöni végrehajtást fog a város ellen rendelni.

Generosi, Egregii Prudentes ac Circumspecti Domini Nobis

observandissimi.

Salutem et nostram Benevolentiam. Mekhjüvén (= meg-
jvén) ismét Slesinger Sidó Jobbágyünk panaszolkodván
azon, hogy azon gabona árábul mégh sem contentálta ke-

gyelmetek, lévén pedigh nekünk is adós és makam Szükksé-

günk reá. Annak okáért ismét ujabban requiráljuk kegyel-

meteket, hova hamaréb emiétett jobbágjunkk Legyen satis-

factiója, hogy ne kinszerittessünk executione mediante is

procedálnnnk az iránt. In reliquio Isten éltesse Kegyelmete-
ket jó egészségben. Kismartinij die 13. octobris Anno 1695.

Prsetitulatarum dominationum
Vestrarum

Benevolus
Paulus Esterházy.

Eredetije papnn, zárlatán viaszba nvomott koronás pecséttel

Sopron város levélt. Lad. XXIV. et J. fasc. XV. Nr. 1040.
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71.

Bécs, 1709 október II. Eszterházy Pál herczeg azon szíves-

ségre kéri Sopron városát, hogy engedjék meg egyik ka-

boldi zsidójának, a ki ezen mozgalmas idkben nem érzi

magát Koboldon elég biztonságban, Ixogy feleségére! és

gyermekeivel együtt Sopronba költözködhessek.

Generosi, Egregij, Prudentes, item ac Circumspecti, Domini
Nobis observandi.

Salutem et nostrain benevolentiarn. Quandoquidein prae-

sentiurn Nostrarum Exbibitor, Hebraeus Noster ex Dominio
Nostro Kaboldiensi apud Nos in eo bumillime institerit

(Siquideru hocce tumultuoso tempore in ijsdem Bonis No-
stris de permausione sua securus non esset) quatenus penes
eundem bocce in passu praetitulatis Dominationibus vestris

seribere dignaremur, ut se ad Civitatem praetitulatarum

Dominationum vestrarum ima cum conjuge sua et prolibus

tutioris permansionis gratia conferre possit. Ea propter

prretitulatas Dominationes vestras bisce requisitas babere
volujimus, quatenus praememorati Hebraei nostri demissie

petitioni nostra^que simul etiam eo in passu facta? requisi-

tioni assentire baud graventur. In reliquo pra?titulatas Do-
minationes vestras diu salvas et incolumes supervivere

exoptamus. Datum Viennae 11. 8bris 1709. Praetitulatarum

Dominationum Vestrarum Benevolus Paulus Eszterbázy.

Zárlatán pecsét ; eredetije Sopron város levéltálában. Lad. XLVIII
et Y. Y. f. I. Nr. 54.

72.

Kis-Marton, llll szepiember 30. Eszterházy Pál berezegi

kérdre vonja Sopron városát, hogy miért nem szenved

meg a zsidókat és eladandó portékájukat éjjelen át a vá-

rosban :'

Generosis Egregiis, Prudentibus item ac Circumspectis
Dominis N. N. Magistro Ciuium, Judici caeterisque Libera?
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RegifeqiK' Civitatis Soproniensis Senatoribus, et Juratis Ci-

vilms. Nobis Observandis, Sopronium.
Generosi, Egregii, et Mobiles, Prudentes item ac Circum-

specti Domini Nobis observandi.

Salutem et nostram benevolentiam. Az my Sidó Jobbá-

gyink panaszképpen jelentették alázatosai! elttünk, hogy
az Revolutio eltt Kegyelmetek nappal és éczaka is az Vá-

rosban bent szenvedte eüket, és eladandó portékájukat is,

szabadon eladhatták es distrahálták ; Most pedigh nem tud-

gyuk mi okbúl, hogy éczaka bent szenvedny nem- akarja
kegyelmetek holott az Fölségséges Udvar mind Bécsben
mint pedighlen Uyhelyben bent szenvedy a' Sidókat, azúrt

miért ne kegyelmetek is ermest akarnánk okát túdny, a'

mint el is várjuk kegyelmetektl. In reliquo éltesse Isten

kegyelmeteket jó egességben. Datum Kis marton. Die 30
7br Anno 1711.

Earundem Dominationum Vestrarum
Benevolus

Paulus Eszterházy

Eredetije Sopron város levéltárában. Lad XLVIII. et Y. Y. fase.

I. Nr. 55.

73.

Fels-Bük, 17:iS ^zr^icmber 4. Czompó Sándor levele Sop-

ron városához, a melyben arra figyelmeztet, hogy a város-

ban a zsidóknak nem kell ugyan a kereskedést meg-
engedni, hanem a megyei határozat értelmében, a zsidók-

nak szabad bemenetelül; és kijövetelük kell hogy legyen

bármily más ügyben és a négy denámyi rámol is tilos

rajták megvenni.

Egregii, Prudentes, et Circumspecti Domini mihi colendis-

simi obsdssmi!

Medio exmissi Dominacionum Vestrarum Deputati quid-
nam mihi per easdem Significare piacúit, ex informacione
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ejusdem Doinini Deputati plurilms percepi
;
Quod proinde

Considerationem Dominaciomnn Vestrarum intuitu Judaeo-

rum attinet : ex tenoribus gratiosi Excelsi Regij Consilij post-

remi Intimati apparet manifeste, Judaeorum Quaestum, et

ejus sine instituendas excursiones vetitas haberi, cujusmodi

dispositio si penitius consideretur, boc in se continet, quod
alio fine, praeter Quaestum, V. G. si qui ipsorum pro sua

quotidiana necessitate aliquid comparare, aut Debitum ipso-

rum activum in L. Reg. Civitate incassandum baberent,

ejusmodi negotiatio praaclusa minus baberetur, quando-

cunque etenim solus Quaestus, et ejus fine instituendae ex-

cursiones in probibitionem includuntur, reliquae Negotiatio-

nes pro exelusis considerari debent, juxta illud : Inclusio

unius, est exclusio alterius : Deinde ex ejusdem gratiosi In-

timati tenoribus apparet, in locis ubi fixam babent mansio-

nem, Si ejusmodi Loca ab infectione immunia sint, ijsdem

liberum Quassturn admissum baberi, jam si praeter Quaestum
vetitum, nee coémendarum rerum causa in Civitatem ad-

mitterentur, quibus alia extra Comitatum existentia Loca
peragrandi tanto major difiieultas oecurrit, quomodo in Locis

mansionis ipsorum admissus Quaestus practicaretur, si nul-

libi ijsdem quidquam comparare licitum foret, opporteret

eosdem boc modo intra breve Tempus omnes pessumire,

ut proinde et gratiosae. Excelsi Regii Consilij Dispositioni

satisfiat, omneque malum, etpericulum antevertatur, unum
faciendum est, et aliud non negligendmn, illud quippe, ut

TitulaüB' Domin ationes Vestrce nupernce in Generali Comi-

tatus Congregacione interventee Determinationi se aecomo-

dent. Judceosque praeter Qucestum prohibitum. in Civitate

negociantes ab ingressu non impediant, et Taxam quaivor

denariorum non desummant, et bac ratione gratiosa? Excelsi

Regij Consilij Dispositioni Satisfiet, Quaestus eorumdem im-

peclietur, Commerciumque publicum non turbabitur, atque

per bonam Vigilantiam Solitamque diligentem laudabilem

Curam Dominationum Vestrarum ex misericordia Divina

omne malum antevertetur, quod dum cordicitus precarer,

eodemque affectu svaderem, insimul ex Officiis Super Ob-

servatione Determinationis I. Comitatus ex Superabundanti

Dominationes Vestras Judicialiter admonendo, pro mei di-

rectione super ordinanda boc in passu, intuitu Judaeorum,

Dominationum Vestrarum dispositione necessariam quo
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citius prrestolor informationell, ac in reliquo eosdeni diu

feliciter Supervivere exoptans rnaneo.

Prsetitulatarum Dominationum Vestrarum.
Felse Bück í 7bris 1738.

Servus obligmns paratmus
Alexander Czornpo

Eredetije Sopron város levéltárában Lad. XLVIII. et Y. Y. fasc. I.

Nr. 56.

74.

Sopron, 1742 május 2. Sopron városa Eszteríiázy her-

czeg fönhatósága alatt él kismartoni zsidókkal szerzdést

köt a, következ feltételek mellett : A kismartoni zsidók Sop-

ronba akadálytalanul mehetnek, és ott kereskedhetnek

mindennem dolgokkal, a nélkül, hogy a szokásos zsidó

taksát, nyolcz pénzt (a ki t. i. a belvárosba ment) vagy négy

pénzt (a ki vsai,- a külvárosba ment) kellene lefizetniük . Ezért

azonban a kismartoni zsidók évenkint két részletben fize-

tend 30 forintot szolgáltatnak Sopron városának, a minek

behajtásához Sopron városa hatósági eszközeit is rendelke-

zésül; re bocsátja.

Zu vermerken, dass anheunt zu Ende gesezten Dato
zwischen der Eönigl. Freystadt Oedenburg an Einen, und
dann unter der Judenschaft Sr. 1lochfürstlichen Eszter-

házischen Unterthanen , und zwar der Juden Gemeinde zu
Eisenstadt änderten Theills, folgender Contract aufgerichtet,

und künfftig Jährlich zu observiren geschlossen und ver-

accordiret worden, und zwar
Lasset obgedachte Eönigl. FreyStadt Oedenburg zu,

dass oben bedeute Judenschaft ugehindertin die Stadt her-

einkommen, und ihre Nothdurfften doch ohne praejudicz der
allgemeinen Gerechtigkeit ihre hanthierungen auf Art und
weiss, wie es in den vorigen Jahrs '/fiten Besehehen, treiben

sollen.

Vor solchen freyen Eintritt ist obbenante Judenschafft,
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auf ein Jahr zu geben schuldig dreysig Gulden Rhl — sol-

cher gestalten dass die helffte davon mit 15fl. den l
l Mo-

naths Tag März, die andere Helffte aber auch mit 15 fl. den
19 l Novembris gegen nehmende Quittung abgeführt werden
sollen.

Und Weihen diese Stadt solcher abführung wegen genug-

samme Versicherung Verlanget, als Verbürget sich die

ganze alda sich befindende Juden gemeinde, Vor sich ihre

Erben und Nachkommende jedweder in Solidum als einer

Vor alle, und vor Einem, wie demnach solcher Contract

Von seither der Judenschaft jederzeit wird richtig nach-

gelebt werden so sollen sie auch des obrigkeitlichen Schu-

tzes, wie auch der Assistenz, wider ihre der Judenschafft

widerspenstige sich zu getrösten haben.

Es sollen auch, die der Zeit bräuchlich gewesene Juden
Tax per 8 Vngrisch, in gleichen von 4 Ungr. etc. von Je-

dem Kopf nehmlich auf diejenige Juden, welche in obbe-

nanter Juden Gemeinde einverleibt, Cassiret seyn.

In Fall aber durch Gottes Verhängniss Ihnen Juden der

zugang durch Lands Krieg oder Pestzeit (dafür uns Gott in

gnaden behütten wolle) gesperret würde, so soUe Ihnen
Juden pro rato temporis et Summa? richtiger Abzug wie

billig passiret werden, dieses Contracts sind zwey gleich-

laufende Exemplaria ausgefertigt, und jeden Theill eines

zur Nachricht behändiget worden.

Actum Oedenburg den 1' May 1741.

Ad Commissionen Eines Wohl Edlen Raths.

(L. S.) Joh. Xtoph Russ
Stadt Richter.

Másolat Sopron város levéltárában. Lad. XLVIII. et Y. Y. fasc. I.

Nr. 57.
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75.

Sopron, 1766január 20. Sopi*on városa Breier Elias Izsák.

nagymartom születés zsidóval három évre szerzdést köt,

n melynek értelmében Sopronban kizárólagosan neki vari

joga a Rózsa-utczában laczikonyhái nyitni a kismartoni,

nagymartom, németkereszturi ésegyéb Eszterházy herczegi

fönhatóság alatt lev zsidók számára, « kik hétftl pén-

tekig Sopronban tartózkodnak, úgyszintén joga van neki

ezen zsidók számára szükséges «fedse»*» bort Sopronban

elkészítni, de mindezek fejében tartozik n városnak évi bért

270 forintot fizetni.

Anno 1766 den 29 Januarij. Nachdeme denen in Eiseh-

stadt, Matersttorf, Creutz, und andei'n benachbarten Fürst

Eszterházischcn Ortschaften wohnhafften Schütz-Juden,
von fielen Jahren her erlaubet, dass Selbe gegen einen ge-

wissen, in die Cammcr Kassa Jährlich zu Bezahlenden
(leide, in die hiesige Stadt hereingehen, und von Montag
an bis Freytag ihren Handel treiben können, diese aber

ausser ihren dahier habenden Chor-Kücheln, auch in ver-

schiedenen Burgers Häusern sich aufzuhalten pflegen, da-

liern vnib allen bishero und zum öfftern schon beobachteten

Unterschleiff in Zukunfft zu vermeiden, hat Ein Wohl Ed-
ler Rath dieser Königl Freystadt Oedenburg beschlossen,

dass íú'rohin dahier nur ein einzige Chor-Kuchl gehalten,

und in selbiger die hier ankommende und tollerirte Juden
ihre Verpflegung und unterkommen haben sollen, dahero
auch in Beyseyn Von seithen Ehrsamen gemeinde, derer

Herrn Vormünder und derer mehresten Herren des äusse-

ren Raths zwischen hiesig gemeiner Stadt, und den Tsac

Eliam Breyer von Matterstorff gebürthigen, dermahlen aber
zu Wienn in Condition stehenden Jaden nachfolgender
Contract errichtet, verabredet, und zu papier gebracht wor-

den. Als

Erstens : ertheillet hiesiger Stadt und Gemeinde ihme
Bestandt -luden [sac Elias Breyer, die Freyheit einzig und

A zsidók története Sopronban *•*
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allein eine Clior-Kuchel vor die obangereckt Judenscliafft

dabier zu balten, und zu errichten, und zwar auf 3 Jahr,

das ist von 24t künfftigen Monatbs Április angefangen bis

24t April 1769, und wird demselben biermit auch erlaubet.

Vor die Chor-Küchl Erfordernus die nötbign Victualien auf

biesigen Platz, oder WT
ochen Markten zu erkauften, docb

dass Er unter diesen Einkauft' nicbt etwan einen Vorkäuf-

ler abgebe. Victual-Sacben von denen anher kommenden
frembden ablösse, sotbann weiter Verkaufte, und gleichsam

damit einen förmlichen Handel treibe, und dieses zwar un-

ter Verlustigung derselben Victualien Und zumablen eine

Hinterbringung deren Hauptsächlich an Marckts Zeiten

häufiger anherokommenden Juden nöthige "Wohnung da-

hier härter zu bekommen, als will hiesige Stadt Ihren Ju-

den, dass in der Rosengassen Jiabende alte Bräuhaus bis

künfftigen Georgi Tag einräumen, und falls dasselbe mittler

und wehrender Arendazeit nicht etwann verkauftet würde,

auf obige drey Jabr in Arendam überlassen, und dergestal-

ten in Verpachtung geben, dass derselbe sich dessen zur

Hinterbringung deren anherokommenden Juden bediene,

nicht aber etwann in solchen einiges Depositorium, oder

Niederlag, wie es immer Nahmen haben mag halte, oder in

jenen Brandwein zu brennen oder ansonstige Nutzniessung
sich zuzuziehen veranmassen solle, wohingegen
Andertens : Bestandt Jud Vor die Freyheit zwar die Chor

Küchel zu halten, und zu derselben einzigen Notbdurft die

Victual Sachen auf hiesigen Platz einzukauften Jährlich

Einhundertzwanzig, vor das alte Breyliaus aber Titulo

Census ebenfahls Jährlich Einhundert und Fünffzig Gidden
zusammen also 270 //., und zwar jedesmal von Viertl zu

Viertl Jahr mit 67 fl. 50 x. Anticipato zu bezahlen und da
Drittens : Wie bereits oben vnd in Praeambulo gegenwär-

tigen Contracts erwähnet worden, denen wegen Handel
und "Wandel anherokommenden Fürst Eszterházyschen

Schutz Juden nicht länger, dann von Montag bis Freytag
sich dahier aufzuhalten erlaubet, als wird Er Bestandneh-
mer auch über obbemeldte Zeit unter Straffp .... keinen

Juden einigen aufentbalt verstatten es wäre dann dass selbe

wegen ungestüm der Witterung Freitag von hier nicht ab-

gehen könnten ; wessentwegen dochjedesmabl bey hiesigem

Stadtgericht die Anmeldung geschehen solle.
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Viertens. Wird Er Bestandnehmer auch keine Verdäch-

tige und Hauptsächlich zur Marktszeit des Stehlens wegen
anhero kommende Juden zu beherbergen oder denenselben

einigen aufenthalt noch viel weniger gar etwann eine un-

terschleiff bey ohnausbleiblicher Strafte und schwerer An-
thung zu geben sich veranmassen, sondern solche und der-

ley alsogleich der obrigkeit anzeigen, Ingleichen wird

Fünftens : Er Restandt Jud bey obrigkeitlicher Strafte

äich nicht veranmassen, von Christen oder Jaden einige

gestohlene und verdächtige Sachen abzulösen, und derlei

schlechte Beuthe dardurch zu fördern, sondern solche in

allen Fahlen, und bey Wahrnehmung einigen Verdachts al-

sogleich dem Löblichen Stadtgericht anzeigen, In übrigen

weihen
Sechstens der Bestandt-Nehmer Vor die anhero kom-

mende Juden auch hinlängliehen Kascha Weines benothiget

ist, als wird derselbe solcher zur lesenszeit Pey und unter

hiesigen Burgerschaft machen und pur allein von hiesiger

Burgerschafft abzunehmen gehalten, nicht aber einigen

etwan gar Heimlicher weisse Hereinzuschwärzen unterste-

hen, das nöthige Bier und Brantwein aber sich dahier allein

anschaffen, die Verleutgebung auch sothonnen hier erkaufft

und gemachten Kascha "Weines unter denen Juden zwar
verstattet werden, doch dass Er unter dieser Erlaubniss

nicht etwann auch in der Ihme exarendirten Behausung,
oder gar über die Gassen an die Christen Weine oder an-

deres Getränk abgeben oder Verleuthgeben solle, bey all -

mahlig ohnausbleiblich obrigkeitlicher Straffe. Solte aber

Siebentens. Durch seine oder der seinigen Fahrlässigkeit,

welches Gott in Gnaden abwenden wolle, einiges Feuer
entstehen, wird Er Bestandnehmer mit all seinen Vermö-
gen davor zu hafften schuldig, und gehalten sevn. und
fahls

Schliesslichen nachgeendigter obigen drey-Jährigen Aren -

da-Zeit ein anderer sich vorfündete, so da vor die Verpach-

tung der Chor-Kuches ein mehreres als dermaliger Arenda-
tor Versprechete. solte derselbe gehalten seyn, Ihme Isaac

Elia? Breyer die zu Unterbringung deren Juden erforderliche

und durch jetzt gedachten Bürger anschaffende Mobilien

in billichen, auch fahls Sie selbsten unter einander nicht

einig werden Konten, gerichtlich auszusprechen den preiss

24,*



abzulösen^ l'rkund dessen ist gegenwärtiger Contract in

Zwey Exemplarien ordentlich gefertigter exträdiret worden.

Oedenburg etc. 1766.
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.*)

Abderráhmán 8.

Ábrahám 33.

Afrell 21.

Ágost gyri püspök 18

Agyagosi Antal 58.

Albert király 27.

Alkotmánysértés 137,

Amadé István 152.

András prépost 152.

Ayzel zsidó 59.

B

Bakács Tamás 44.

Bakán György 78.

Balf 220.

Bán Imre 48.

Bányavárosok 221.

Battyányi Ferencz 133.

Battyányi Kristóf gróf 213.

Battyányi Lajos gróf 216.

Báthory István 109, 118.

Baytmiller Lajos 41.

Bazini zsidók 204.

Beatrix királyné 35.

Behamin zsidó 129.

Bezerédi György 196.

151. Bécs 9, 58, 98.

Béla király IV. 9, 27, 58, 82.

Boldogasszonyi zsidók 196, 2 1 -S.

Bolthos Mátyás 156.

Borostyánk 213.

Boroszlói ostyasértés l'i:;.

Böhm Izsák 220.

Brandenburgi György gróf

85, 125.

Breier Píliás 219.

Brodarics kanc/.ellár 1 t'*>.

Buda 17. 47. 52.

Budai zsidók 60, 1">4. 167.

* A névmutató a ti. fejezetre nem terjed ki.
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c

Chászdái 8.

Christof Rittereisen 94.

Coppl zsidó 129.

Cordova 8.

Corvin János 35.

Csehországi zsidók 103, 104.

Csányi János krónikás 1 88, 209.

Czarnbó Jakab 122.

Czelli zsidók 106.

Czilley Borbála 84.

1>

Dauid zsidó 21.

Dietrich püspök 152.

Dorottya 84.

Dózsa György 44.

Draskovits Miklós gróf 203,2 1 3.

E

Ebersdorfi Zsigmond 30.

Ejzák 88.

Elderboch János 39.

Emerlein zsidó 19, 99.

Endre király 9.

Eperjes 25.

Erdélyi Jakab 43.

Erzsébet királyné 16,28,45, 98.

Eszterházy Miklós gróf 196,

199, 204.

Eszterházy Pál berezeg 204,

205, 210, 212. 214. 215.

Euerl zsidó 21, 23, 58.

Everlein zsidó 19, 7S.

Farkas zsidó 27, 39.

Feculinus 77.

Fehérvári zsidók 77.

Ferdinánd I. 112, 124, 132,

152. 156. 169, 170.

Ferdinánd I. alkotmányelle-

nes törvényszéke 152.

Ferdinánd I. generális-paran-

csa 157.

Ferdinánd I. megkoronázása

132.

Ferdinánd II. 198.

Ferdinánd III. 199. 201.

Fessler 14.

Fleischocker Péter 80.

Földvár 110.

Fraknó 139, 140, 196.

Fraknóváraljai zsidók 177,203.

Freudmann zsidó 72, 76.

Frigyes császár III. 30, 84,

98, 147.

Furcsa személynevek 95.

Fülesi zsidó 200.

Fürst Ern 134, 137.

G

Galosházai Eéchey György 200.

Gara Miklós nádor 27. 58. 76.

Gavzol 1 6.
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Gebllárd András 197.

Geczli Nik zsidó 21 '.'<.

Gedálja ibn Jáchjá 93.

Gedl zsidó 93.

Gelusch Péter 28. 74, 79.

Gerstl zsidó 54, 73, 129, 130.

Gevs Péter 25, 77.

Glingenfürtter Márton 74.

Gráczi zsidók 163.

Grámer András 34.

Gunda zsidón 84.

Gyri zsidók 36, 37, 39.

György 27.

H

Hackch 23.

Hagahoth Mairnunioth 90.

Haimmon Péter 171.

Hammer János 84.

Handl zsidó 84, 130. 1 78.

Harb Kristóf 39.

Harkai Péter 59.

Hädschl zsidó 129.

Héderváry Lrincz 78.

Heimburg 163.

Himbergi zsidók 106.

Hierschl Salamon 212.

Horváth Mihály 109.

Höltzl György 171.

Hyndel zsidón 42.

Igrahel zsidó 14, 16.

Isszerlein Izrael 91.

lsaak zsidó 129.

Jstvánffy 109.

Jakab de Scepus 77.

Jákob rabbi 93.

Jäkel ne zzól 96, 101.

Janus zsidó 138.

János városbivó 16, 73, 113.

Jensel Körmüezz 96.

Jóna zsidó mester 1!(.

Jochebed zsidó n 36.

József császár II. 223.

Tózsef zsidó 67, 73, 113, 121,

129, 138, 156.

Jöndel zsidó 21.

Jouel zsidó 21.

Juda rabbi 93.

Judenfeindt család 95.

K

Kabold 139, 149, 150, 196.

Kaboldi zsidók 117, 151, 177.

178, 202, 203, 214, 218,232.

Kálmán rabbi 92.

Kamatozási mód 66, <>7.

Kanizsai János 58.

Kapuvári zsidó 196.

Károly király III. 221.

Károly, kis 2k
Keresztények közti ügyletek

és a zsidók 63.

Kéry 203.
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Kikeresztelkedések 105, 106,

108, 223.

Kis-Marton 53, 85, 113, 119,

149.

Kismartoni zsidók 54, 60, 85,

112. 176, 177, 196, 20:i 205,

207, 209, 218, 219, 232.

Klauber Wolfgang 220.

Kolbenhofer András 130.

Kolcha Miklós 79.

Komárom 28.

Kottauner Ilona 2s.

Köphel zsidó 31, 54.

Köppflein zsidó 3)5.

Khidpordány 58.

Köpcsényi zsidók 196, 204, 218.

Körmend 213.

Kszegi zsidók 60, 170.

Kövesd 58.

Különféle nevek 96.

L

Laistlein János 74.

Lajta-Szt, -Miklós 9.

Lakompaki zsidók 195, I9(i.

203, 218, 232.

Lajos király II. 46, 50, 65, 84,

147, 148.

Lancér helytartó 152.

Lau? Zachariás 195.

Lándzsér 195, 196.

László 28.

Leonhart Péter 130.

Lerfor Mihály 152.

Levélöls 68.

Lipót 1. 209, 210.

Lcse 227.

M

Magyargyülölet Sopronban

193, 194.

Maii- zsidó 33, 92.

Malka zshló n 129.

Manus zsidó 80, 12'.), 178.

Maimuni Mózes 90.

Mankóbüki Horváth György

alispán 200.

Marchmezei ostyasértés [63.

Mária királyné, özvegy 24. 19,

86, 94, 110, 126, 127, 129,

137, 167, 170, 145.

Mária Terézia 221, 222.

Mátyás király 34, 78.

Mauhl zsidó 73, 129, 130.

Maundl zsidó 129.

Mayrlein zsidó 31.

Mechilta 89.

Mendel Jakab prefektus 46, 78.

Mendelpinter 23.

Merhel zsidó 93.

Merchlein zsidó 67.

Miklós altárnokmester 77.

Miksa császár 36, 44, 1 17.

Misne-Tora 90.

Mistlpauer 95.

Mohács 55, 111.

Mölln Jakab 92.

Musel zsidó 32.

Muslein zsidó 31.

Muskátli zsidó 12.
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Nagy-Höflány 196.

Nagy Lajos 14, 16, 17, IS,

24.

Nagymartom Miklós 58.

Nagymartom zsidók 157, 151,

177, 178, 196, 203,205, 207,

216, 218, 232.

Nagy-Szombat 41, 106.

Nagyszombati zsidók 77.

Nasser Zuborius királyi kincs-

tartó 26.

Nádasdy Ferenczgróf 196, 199.

Náchám zsidó 32.

Német-üjbely 9, 10, 14, 15,

19, 31, 33, 41, 75, 91.

Német-kereszturi zsidók 203,

205, 207, 218.

Németujvári zsidók 203, 213.

Német személynevek 96.

Neubaus 213.

Neunburg Wolfgang 100.

O

Oláb Miklós kanczellár 141,

142, 143, 144, 151.

Oláb- Császár Miklós 195.

Oroszország 8.

Orsolya-tér Sopronban 101.

Ország Mihály 78.

Ostyasértés vádja zsidók elle-

nében 163.

Öffendl zsidó 21.

Pannónia S.

Passau 163.

Paumgarten zsidóbíró 80.

Pálfly János gróf 216.

Pebann Lrincz 74.

Pecsenyéd !(.

Pecséttartási joga van a zsi-

dóknak 73, 74.

Pertbne 100.

Peuerbacbi zsidó vád 163.

Pinkus Benedikt 220.

Pordány 58.

Poschendorf 213.

Pozsony 52, 66, 110, 118, 148.

Pozsonyi országgylés 151.

Pozsonyi zsidók 154, 167,

218, 227.

R

Eabbi Jismáel 89.

Eákóczy 214.

Regedéi zsidó vád 163.

Reichenpach Vilmos kir. biz-

tos 141, 142, 143, 144, 151.

Reybenberger Reimprecbt

32, 33.

Ritschauer Gáspár 134, 137.

Róbert Károly 11, 12, 13.

Rohonczi zsidók 203, 213.

Rózsa-utcza Sopronban 219.

Rozgonyi Simon 59.

Rudolf 14, 16, 1!).

Rwtwkewr (Rójtökr) 9.
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s U

Sára zsidón 106.

Sárvári zsidók 203, 213.

Scarbantia (Sopron) 10.

Schlaining 213.

Scheu Veitel 220.

Schruttawer ajtónálló 32.

Sebastian Hufnagel 94.

«Seilmass» Sopronban 21.

Seeman Jakab 220.

Simon gyri zsidó 36, 39.

Sighart Márton városbirája 85.

Sleml Alter Bekem Jud 104.

Slesinger kismartoni zsidó 211.

Steini zsidó vád 163.

Sussman Benedek 216.

Szalakázi 110.

Szerencsés Imre 108.

Szent-Mibály kapu Sopron-

ban 115.

Szárazvám 199, 203.

Ulászló, 28, 30, 36, 38, 40,

84, 148.

Uzsora 64, 65, 66, 67, 68,

105, 162.

Vasmegyei zsidók 217.

Vámbérletek zsidó kézen 199.

Váralj ai zsidók Pozsony-

ban 204.

Verbczy 108.

Vérvádak 163.

Vinkel zsidó 21.

Vinkchel zsidó 21.

Vischl Jakab 54, 129.

Visegrád 28.

Vosel József 34.

T

Teha vagy Téka zsidó gróf 9.

Temlinus 77.

Teufí'el (Ördög) Mátyás 134,

137, 179.

Tristan 100.

Trösteil zsidó 21.

Trienti vérvád 163.

Tburzó 110.

Tuckhaus (zsidó fürd) Sop-

ronban 21, 91.

Türelmi taksa 225.

W
Wolf zsidó 18, 98.

Weisspriach János kaboldi

báró 139, 144, 178.

Z

Zámbó Miklós 77.

Zálogjoga a zsidóknak 60, 71.

Zálogtárgyak 152.

Zerl dy Judin 21, 23.

Zeufzenwein 95.
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Ziget 96.

Zörell zsidó -2
1 .

Znaim 166.

Zuarmai Menyhért.

Zuborius de Nasser kír. f-

kincstartó 78.

Zsigmond király 24, 26, 28,

34, 56, 60, 66, 84, 98, 106.

Zsidók adósságai 130, 133.

Zsidó biró 70. 80.

Zsidók csúfneve 1<>6.

Zsidó háztulajdonosok Sop-

ronban 22.

« házak elvétele 45.

« kórház 129. 130.

Zsidó kizés 114, 165.

« könyv 70, 80.

« laczikonyha 219.

i nevek 96, 97.

« perek Sopron városá-

val 130, 133,

« ruházat 51, 81.

« sirkövek 11.

« zsellérek 179, 181.

« temet 11, 102, 185,

187, 188, 130.

« útcza 99.

« vám 56, 207, 208.

Zsinagóga 101, 102, 129, 185.
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